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Généralités Overview

Advice for the installer
The installation and fi rst ignition of the boiler must be 
performed by qualifi ed personnel in compliance with 
current national regulations regarding installation, 
and in conformity with any requirements established 
by local authorities and public health organisations.
After the boiler has been installed, the installer must 
ensure that the end user receives the declaration of 
conformity and the operating manual, and should 
provide all necessary information as to how the boiler 
and the safety devices should be handled.

This appliance is designed to produce hot water for domestic use.
It should be connected to a heating system and a distribution 
network for domestic hot water, both of which must be compatible 
with its performance and power levels.
The boiler is designed to work individually or in cascade (max 8 
devices).
The use of the appliance for purposes other than those specifi ed is 
strictly forbidden. The manufacturer cannot be held responsible for 
any damage caused by improper, incorrect and unreasonable use of 
the appliance or by the failure to comply with the instructions given 
in this manual.
Installation, maintenance and all other interventions must be carried 
out in full conformity with the governing legal regulations and the 
instructions provided by the manufacturer. Incorrect installation can 
harm persons, animals and possessions; the manufacturing company 
shall not be held responsible for any damage caused as a result.
The boiler is delivered in a carton. Once you have removed all the 
packaging, make sure the appliance is intact and that no parts are 
missing. If this is not the case, please contact your supplier.
Keep all packaging material (clips, plastic bags, polystyrene foam, 
etc.) out of reach of children as it may present a potential hazard. 
In the event of a fault and/or malfunction, turn the appliance off , turn 
off  the gas cock and do not attempt to repair it yourself. 
Contact a qualifi ed professional instead.
Before any maintenance or repair work is performed on the boiler, 
make sure you have disconnected it from the electricity supply by 
switching the external bipolar switch to the “OFF” position. 
All repairs, which should only be performed using original spare parts, 
should be carried out by a qualifi ed professional. Failure to comply 
with the above instructions could compromise the safety of the 
appliance and invalidate all liability on the part of the manufacturer.
In the event of any maintenance or other structural work in the 
immediate vicinity of the ducts or fl ue gas exhaust devices and 
their accessories, switch the appliance off  by switching the external 
bipolar switch to the “OFF” position and shutting off  the gas valve.
When the work has been completed, ask a qualifi ed technician to 
check the effi  ciency of the ducting and the devices.
Turn the boiler off  and turn the external switch “OFF” to clean the 
exterior parts of the appliance.
Clean using a cloth dampened with soapy water. Do not use 
aggressive detergents, insecticides or toxic products. If the appliance 
is used in full compliance with current legislation, it will operate in a 
safe, environmentally-friendly and cost-effi  cient manner.
If using kits or optional extras, make sure they are authentic.

CE labelling
The CE mark guarantees that the appliance conforms to the following 
directives:
• 2016/426/EEC relating to gas appliances
• 2014/30/EU relating to electromagnetic compatibility
• 1992/42/EEC relating to energy effi  ciency
• 2014/35/EU relating to electrical safety
• 2009/125/EC Energy related Products
• 811- 813/2013 EU regulation
• 2014/68/EU PED directive, art. 4-3

Conseils pour l’installateur
L’installation et la première mise en service 
de la chaudière doivent être eff ectuées par un 
professionnel conformément aux réglementations en 
matière d’installation en vigueur dans le pays et aux 
réglementations éventuelles des autorités locales 
et des organismes préposés à la santé publique. 
Après l’installation de la chaudière, l’installateur doit 
remettre à l’utilisateur fi nal le certifi cat de conformité 
ainsi que le manuel d’utilisation, et l’informer sur 
le fonctionnement de la chaudière ainsi que sur les 
dispositifs de sécurité.

Cet appareil sert à produire de l’eau chaude à usage domestique.
Il doit être raccordé à une installation de chauff age et à un réseau 
de distribution d’eau chaude adapté à ses performances et à sa 
puissance.
La chaudière peut être installée individuellement ou en cascade 
jusqu’à 8 chaudières maximum.
Toute utilisation autre que celle prévue est interdite. Le fabricant ne 
peut en aucun cas être tenu responsable de dommages dérivant 
d’une utilisation incorrecte ou du non-respect des instructions 
contenues dans cette notice.
L’installation, l’entretien et toute autre intervention doivent être 
eff ectués conformément aux normes en vigueur et aux indications 
fournies par le fabricant. Le fabricant décline toute responsabilité 
en cas de dommages subis par des personnes, des animaux ou des 
biens des suites d’une mauvaise installation de l’appareil.
La chaudière est livrée dans un emballage en carton. Au moment du 
déballage, s’assurer que l’appareil est en bon état et accompagné de 
tous ses composants. A défaut, s’adresser au fournisseur. 
Les éléments d’emballage (agrafes, sachets de plastique, polystyrène 
expansé, etc.) représentent un danger pour les enfants, ne pas les 
laisser à leur portée.
En cas de panne et/ou de mauvais fonctionnement, éteindre 
l’appareil et fermer le robinet du gaz. Ne pas essayer de le réparer 
soi-même, faire appel à un professionnel qualifi é.
Avant toute intervention d’entretien/réparation de la chaudière, 
couper l’alimentation électrique en plaçant l’interrupteur bipolaire 
extérieur à la chaudière sur “OFF”.
Pour toute réparation, faire appel à un professionnel qualifi é et exiger 
l’utilisation de pièces détachées originales. Le non-respect de ce qui 
précède peut compromettre la sécurité de l’appareil et faire déchoir 
toute responsabilité du fabricant.
En cas de travaux ou d’opérations d’entretien de structures placées 
près des conduits ou des dispositifs d’évacuation de fumées et 
de leurs accessoires, éteindre l’appareil en plaçant l’interrupteur 
bipolaire extérieur sur OFF et en fermant le robinet du gaz. 
Une fois que les travaux sont terminés, faire vérifi er par un 
professionnel le bon état de fonctionnement des conduits et des 
dispositifs.
Pour le nettoyage des parties extérieures, éteindre la chaudière et 
placer l’interrupteur extérieur sur “OFF”.
Nettoyer avec un chiff on imbibé d’eau savonneuse. Ne pas utiliser de 
détergents agressifs, d’insecticides ou de produits toxiques. Pour un 
fonctionnement sûr, écologique et une économie d’énergie, veiller 
au respect de la réglementation en vigueur. En cas d’utilisation de 
kits ou d’options, il est recommandé de n’utiliser que des produits 
originaux

Certification CE
La marque CE garantit que l’appareil répond aux exigences de la 
directive :
• 2016/426/EEC sur les appareils à gaz
• 2014/30/EU sur la compatibilité électromagnétique
• 1992/42/EEC sur le rendement énergétique
• 2014/35/EU sur la sécurité électrique
• 2009/125/EC Produits liés à l’énergie 
• 811- 813/2013 Règlement de l’UE
• 2014/68/EU Directive PED, art. 4-3

Вказівки для монтажника
Монтаж і перший запуск цього виробу мають здійс-
нювати кваліфіковані спеціалісти із суворим до-
триманням вимог чинних національних норм щодо 
встановлення обладнання та згідно з усіма прави-
лами, прийнятими місцевими органами влади й ор-
ганами охорони здоров’я.
Після встановлення котла монтажник має пере-
конатися в тому, що кінцевий користувач отримав 
декларацію відповідності й посібник з експлуатації 
цього виробу, а також надати йому всю необхідну 
інформацію щодо поводження з котлом та його за-
хисними пристроями.

Цей пристрій призначений для підігрівання води в побутовій мере-
жі водопостачання.
Його потрібно під’єднати до системи опалення й мережі розподілен-
ня гарячої води, параметри яких мають відповідати продуктивності 
та потужності цього виробу.
Котел розрахований на роботу окремо або в складі каскаду (не біль-
ше 8 пристроїв).
Категорично забороняється використовувати пристрій для досяг-
нення будь-яких цілей, окрім зазначених у цьому документі. Вироб-
ник не несе відповідальності за будь-які пошкодження, що виникли 
внаслідок неналежного, неправильного або неприйнятного вико-
ристання пристрою або через недотримання інструкцій, наведених 
у цьому посібнику.
Монтаж, технічне обслуговування та будь-які інші операції, пов’язан-
ні із втручанням в роботу системи, потрібно здійснювати в повній 
відповідності з вимогами чинного законодавства та інструкціями 
виробника. Неправильно виконаний монтаж може стати причиною 
травмування людей або тварин, а також пошкодження майна. Ви-
робник не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникають 
у таких ситуаціях.
Котел постачається покупцю в картонній коробці. Знявши всі еле-
менти пакування, переконайтесь у відсутності пошкоджень при-
строю та в наявності всіх деталей, що входять у комплект постачан-
ня. Якщо чогось бракуватиме, а також у разі виявлення пошкоджень 
зверніться до постачальника.
Зберігайте всі пакувальні матеріали (фіксатори, пластикові пакети, 
полістиренову піну тощо) у недоступному для дітей місці, оскільки 
ці матеріали становлять потенційну небезпеку.
У разі виникнення несправності та/або порушення нормальної ро-
боти вимкніть пристрій, перекрийте газовий кран і не намагайтеся 
виконати ремонт самостійно.
Замість цього зверніться по допомогу до кваліфікованих фахівців.
Перед виконанням будь-яких робіт із технічного обслуговування 
або ремонту переконайтеся в тому, що на пристрій не подається на-
пруга: для цього встановіть зовнішній двополюсний вимикач у поло-
ження OFF («ВИМК.»).
Усі ремонтні роботи мають виконувати тільки кваліфіковані фахівці з 
використанням лише оригінальних запасних частин. Недотримання 
наведених вище інструкцій може поставити під загрозу безпеку при-
строю та зняти всю відповідальність із виробника. Під час проведен-
ня технічного обслуговування або будь-яких робіт у безпосередній 
близькості від повітропроводів, димоходів або їхніх окремих еле-
ментів потрібно вимкнути котел, установивши зовнішній двополюс-
ний вимикач у положення OFF («ВИМК.»), і перекрити газовий кран.
Після завершення робіт зверніться по допомогу до кваліфікованого 
технічного спеціаліста, щоби він перевірив технічний стан трубопро-
водів і відповідних пристроїв.
Під час очищення зовнішніх компонентів пристрою вимкніть котел і 
встановіть зовнішній вимикач у положення OFF («ВИМК.»).
Для очищення приладу застосовуйте тканину, змочену в мильній 
воді. Не використовуйте для цього агресивні мийні засоби, інсекти-
циди або токсичні продукти. Експлуатація котла в повній відповідно-
сті до вимог чинного законодавства — це ключова умова безпечної, 
дружньої до довкілля та економічної роботи цього пристрою.
У разі використання спеціальних комплектів або додаткового об-
ладнання переконайтесь у тому, що вони були надані відповідним 
виробником.

Маркування CE
Маркування CE гарантує, що пристрій відповідає вимогам таких ди-
ректив:
• Директива 2016/426/ЄЕС щодо газового обладнання;
• Директива 2014/30/ЄС щодо електромагнітної сумісності;
• Директива 1992/42/ЄЕС щодо енергоефективності;
• Директива 2014/35/ЄС щодо забезпечення електричної безпеки;
• Директива 2009/125/ЄС щодо виробів, що споживають енергію (ErP);
• Регламент 811–813/2013 ЄС;
• Директива 2014/68/ЄС щодо обладнання, яке працює під тиском, ст. 4-3
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Généralités Overview

Plaque signalétique Data plate

Legend :

1 Brand

2 Country of origin

3 Boiler model - Serial number

4 Commercial reference

5 Certifi cation number

6 Destination country - Gas category

7 Gas setting

8 Installation type

9 Electrical data

10 Factory settings

11 Maximum water pressure

12 Boiler type

13 NOx class / Effi  ciency

14 Input rating nominal heating

15 Power output heating

16 Gases which may be used

17 Ambient operating temperature

18 Max. central heating temperature

26-05-2015
S/N 0000000KE000000000000
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1
2

3 4 5
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Legend :

1 Marque

2 Pays d'origine

3 Modèle de la chaudière - numéro de 
série

4 Référence commerciale

5 Numéro de certifi cation

6 Pays destinataire - catégorie de gaz

7 Réglage du gaz

8 Type d'installation

9 Données électriques

10 Réglages d’usine

11 Pression d'eau maximale

12 Type de chaudière

13 Classe NOx / Rendement

14 Débit calorifi que nominal

15 Puissance de sortie calorifi que

16 Gaz pouvant être utilisés

17 Température de service ambiante

18 Température chauff age central maxi

Умовні позначення:

1 Марка

2 Країна походження

3 Модель котла — серійний номер

4 Комерційне найменування

5 Номер сертифіката

6 Країна призначення — категорія газу

7 Параметри газу

8 Тип монтажу

9 Електричні характеристики

10 Заводські налаштування

11 Максимальний тиск води

12 Тип котла

13 Клас за рівнем викидів NOx/ефективність

14 Номінальна споживана потужність у режимі опалення

15 Вихідна потужність у режимі опалення

16 Дозволені для використання типи газу

17 Робоча температура довкілля

18 Максимальна температура в контурі центрального опалення
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Правила техніки безпеки

Значення символів:
Ігнорування цього попередження призведе до виникнення 
ризику травмування, а, за певних обставин, навіть до загибелі.

Ігнорування цього попередження призведе до виникнення 
ризику пошкодження майна, рослин або травмування тварин, 
а, за певних обставин, навіть до суттєвих збитків.

РОЗМІЩУЙТЕ ПРИСТРІЙ НА МІЦНІЙ СТІНІ, ЩО НЕ ПІДДАЄТЬСЯ 
ВПЛИВУ ВІБРАЦІЇ.
Надто високий рівень шуму під час експлуатації.

ПІД ЧАС СВЕРДЛІННЯ МОНТАЖНИХ ОТВОРІВ У СТІНІ БУДЬТЕ 
ОБЕРЕЖНІ, ЩОБИ НЕ ПОШКОДИТИ ЕЛЕКТРИЧНУ ПРОВОДКУ 
АБО НАЯВНІ ТРУБОПРОВОДИ.
Ураження електричним струмом через контакт із провідника-
ми, що перебувають під напругою. Вибухи, пожежі або заду-
шення внаслідок витоку газу з пошкоджених трубопроводів. 
Пошкодження наявних конструкцій. Затоплення, спричинене 
витоком води з пошкоджених труб.

ДЛЯ ВСІХ ЕЛЕКТРИЧНИХ З’ЄДНАНЬ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ТІЛЬКИ 
ПРОВІДНИКИ З ВІДПОВІДНОЮ ПЛОЩЕЮ ПОПЕРЕЧНОГО ПЕРЕРІЗУ.
Пожежа внаслідок перегрівання після проходження елек-
тричного струму через кабелі з надто малим перерізом.

НАДІЙНО ЗАХИЩАЙТЕ ВСІ МІСЦЯ З’ЄДНАННЯ ТРУБОПРОВОДІВ 
І ПРОВІДНИКІВ, ЩОБИ ЗАПОБІГТИ ЇХНЬОМУ ПОШКОДЖЕННЮ.
Ураження електричним струмом через контакт із провідника-
ми, що перебувають під напругою. Вибухи, пожежі або заду-
шення внаслідок витоку газу з пошкоджених трубопроводів. 
Затоплення, спричинене витоком води з пошкоджених труб.

ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ В ТОМУ, ЩО МІСЦЕ ВСТАНОВЛЕННЯ ПРИСТРОЮ 
ТА ВСІ СИСТЕМИ, ДО ЯКИХ ЙОГО БУДЕ ПІД’ЄДНАНО, ВІДПОВІДА-
ЮТЬ ЧИННИМ НОРМАМ ЗАСТОСОВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА.
Ураження електричним струмом через контакт із провідника-
ми, що були неправильно змонтовані. Вихід пристрою з ладу 
через недопустимі умови його експлуатації.

ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЛИШЕ ПІДХОДЯЩІ РУЧНІ ІНСТРУМЕНТИ Й ОБ-
ЛАДНАННЯ (ЗОКРЕМА ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ В ТОМУ, ЩО ІНСТРУМЕНТ 
НЕ ЗНОШЕНИЙ, А ЙОГО РУКОЯТКА НАДІЙНО ЗАФІКСОВАНА). ПРА-
ЦЮЙТЕ З ІНСТРУМЕНТАМИ В НАЛЕЖНИЙ СПОСІБ, УНИКАЙТЕ ЇХНЬО-
ГО ПАДІННЯ З ВИСОТИ. ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ РОБОТИ ПРИБЕРІТЬ ЇХ.
Травми, спричинені падінням уламків чи фрагментів різних ви-
робів, вдиханням пилу, ударами, порізами, колотими ранами 
та подряпинами. Пошкодження пристрою чи об’єктів навколо 
нього внаслідок падіння уламків, отримання ударів і порізів.

ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ, ПРИДАТНЕ ДЛЯ 
ВИКОНАННЯ ВІДПОВІДНИХ ФУНКЦІЙ (НАПРИКЛАД, ПЕРЕКОНАЙ-
ТЕСЯ В ТОМУ, ЩО СИЛОВИЙ КАБЕЛЬ ТА ЙОГО ВИЛКА НЕ МАЮТЬ 
ОЗНАК ПОШКОДЖЕНЬ, А ДЕТАЛІ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ ОБЕРТАЛЬНІ 
АБО ЗВОРОТНО-ПОСТУПАЛЬНІ РУХИ, НАДІЙНО ЗАКРІПЛЕНІ). ВИ-
КОРИСТОВУЙТЕ ЦЕ ОБЛАДНАННЯ В НАЛЕЖНИЙ СПОСІБ; НЕ ПРО-
КЛАДАЙТЕ СИЛОВИЙ КАБЕЛЬ У ПРОХОДАХ, ПЕРЕКОНАЙТЕСЬ У 
ВІДСУТНОСТІ РИЗИКУ ПАДІННЯ ОБЛАДНАННЯ З ВИСОТИ. ПІСЛЯ 
ВИКОРИСТАННЯ ВІД’ЄДНАЙТЕ ОБЛАДНАННЯ ТА ПРИБЕРІТЬ ЙОГО 
З ДОТРИМАННЯМ УСІХ НЕОБХІДНИХ ЗАСТЕРЕЖНИХ ЗАХОДІВ.
Травми, спричинені падінням уламків або фрагментів матеріа-
лів, вдиханням пилу, ударами, порізами, колотими ранами, по-
дряпинами, надмірним рівнем шуму та вібрації. Пошкодження 
пристрою чи об’єктів навколо нього внаслідок падіння улам-
ків, отримання ударів і порізів.

ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ В ТОМУ, ЩО ВСІ ПЕРЕНОСНІ ДРАБИНИ НАДІЙНО 
ЗАФІКСОВАНІ НА МІСЦІ, ЩО ВОНИ ДОСИТЬ МІЦНІ, ЩО ЇХНІ СХО-
ДИНКИ ЦІЛІ Й НЕКОВЗКІ ТА НЕ ХИТАЮТЬСЯ ПІД ЧАС ПІДЙОМУ.
ПОТУРБУЙТЕСЯ ПРО ТЕ, ЩОБИ ПОРЯД ПОСТІЙНО ПЕРЕБУВАВ 
СПОСТЕРІГАЧ.
Травми, отримані через падіння з висоти або внаслідок виник-
нення порізів (після раптового складання сходинок драбини).

ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ В ТОМУ, ЩО ВСІ ДРАБИНИ НА КОЛІЩАТКАХ 
НАДІЙНО ЗАФІКСОВАНІ НА МІСЦІ, ЩО ВОНИ ДОСИТЬ МІЦНІ, 
ЩО ЇХНІ СХОДИНКИ ЦІЛІ Й НЕКОВЗКІ, ЩО З ОДНОГО БОКУ ДРА-
БИНИ НАЯВНІ ПЕРИЛА, А ВЗДОВЖ ПЕРИМЕТРА ПЛАТФОРМИ 
РОЗТАШОВАНИЙ ПАРАПЕТ.
Травми, отримані внаслідок падіння з висоти.
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ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ БУДЬ-ЯКИХ РОБІТ НА ПЕВНІЙ ВИСОТІ (ЗАЗВИ-
ЧАЙ ПОНАД 2 М) ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ В ТОМУ, ЩО ВІДПОВІДНА ЗОНА 
ОБГОРОДЖЕНА ПАРАПЕТОМ, А ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ПАДІННЮ ВИ-
КОРИСТОВУЮТЬСЯ СТРАХУВАЛЬНІ РЕМЕНІ. У МІСЦІ ЙМОВІРНОГО 
ПАДІННЯ НЕ МАЄ БУТИ НЕБЕЗПЕЧНИХ ПЕРЕШКОД, А ДЛЯ ПОМ’ЯК-
ШЕННЯ ПОТЕНЦІЙНОГО УДАРУ МАЮТЬ ВИКОРИСТОВУВАТИСЯ НА-
ПІВЖОРСТКІ ПОВЕРХНІ АБО ПОВЕРХНІ, ЩО ДЕФОРМУЮТЬСЯ.
Травми, отримані внаслідок падіння з висоти.

ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ В ТОМУ, ЩО МІСЦЕ ВИКОНАННЯ РОБІТ ВІД-
ПОВІДАЄ САНІТАРНИМ І МЕДИЧНИМ ВИМОГАМ ЗА РІВНЕМ 
ОСВІТЛЕННЯ, ВЕНТИЛЯЦІЇ ТА МІЦНОСТІ КОНСТРУКЦІЙ.
Травми, спричинені ударами, спотиканням тощо.

ЗАХИСТІТЬ ПРИСТРІЙ ТА ВСІ ДІЛЯНКИ ДОВКОЛА ЗОНИ ВИКО-
НАННЯ РОБІТ ЗА ДОПОМОГОЮ ВІДПОВІДНОГО МАТЕРІАЛУ.
Пошкодження пристрою чи об’єктів навколо нього внаслідок 
падіння уламків, отримання ударів і порізів.

ПОВОДЬТЕСЯ З ПРИСТРОЄМ ОБЕРЕЖНО, ДОТРИМУЙТЕСЯ ВСІХ 
ЗАСТОСОВНИХ ЗАСТЕРЕЖНИХ ЗАХОДІВ.
Пошкодження пристрою чи об’єктів навколо нього, спричи-
нені зіткненнями, ударами, розрізами та стисненням.

ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ВСІХ ВИДІВ РОБІТ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЗА-
ХИСНИЙ ОДЯГ І ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ.
Травми, спричинені ураженням електричним струмом, падін-
ням уламків або фрагментів матеріалу, вдиханням пилу, уда-
рами, порізами, колотими ранами, подряпинами, надмірним 
рівнем шуму та вібрації.

УСІ ОПЕРАЦІЇ ВСЕРЕДИНІ ПРИСТРОЮ ПОТРІБНО ВИКОНУВАТИ 
З ОСОБЛИВОЮ ОБЕРЕЖНІСТЮ, ЩОБ УНИКНУТИ НЕБАЖАНОГО 
КОНТАКТУ З ГОСТРИМИ КОМПОНЕНТАМИ.
Травми, спричинені порізами, колотими ранами та подряпинами. 
Скиньте всі налаштування, пов’язані із забезпеченням безпеки та 
керуванням, які впливають на виконання будь-яких операцій із 
пристроєм. Перед повторним запуском обладнання переконай-
теся в тому, що вони знову працюють у належний спосіб.

УСІ ОПЕРАЦІЇ ВСЕРЕДИНІ ПРИСТРОЮ ПОТРІБНО ВИКОНУВАТИ 
З ОСОБЛИВОЮ ОБЕРЕЖНІСТЮ, ЩОБ УНИКНУТИ НЕБАЖАНОГО 
КОНТАКТУ З ГОСТРИМИ КОМПОНЕНТАМИ.
Травми, спричинені порізами, колотими ранами та подряпинами.

СКИНЬТЕ ВСІ НАЛАШТУВАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ 
БЕЗПЕКИ ТА КЕРУВАННЯМ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ВИКОНАННЯ 
БУДЬ-ЯКИХ ОПЕРАЦІЙ ІЗ ПРИСТРОЄМ. ПЕРЕД ПОВТОРНИМ ЗА-
ПУСКОМ ОБЛАДНАННЯ ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ В ТОМУ, ЩО ВОНИ 
ЗНОВУ ПРАЦЮЮТЬ У НАЛЕЖНИЙ СПОСІБ.
Вибухи, пожежі або задушення внаслідок витоку газу чи неправиль-
ної роботи системи димовідведення. Пошкодження або вимкнення 
пристрою, спричинене його неконтрольованою роботою.

ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ СПОРОЖНІТЬ УСІ КОМПОНЕНТИ, ЩО МО-
ЖУТЬ МІСТИТИ ГАРЯЧУ ВОДУ, ЗА ПОТРЕБИ ТАКОЖ ВИПУСТІТЬ ПОВІТРЯ.
Травми, спричинені опіками.

ОЧИЩУЙТЕ КОМПОНЕНТИ ВІД НАКИПУ ВІДПОВІДНО ДО ІН-
СТРУКЦІЙ, НАВЕДЕНИХ У ПАСПОРТІ БЕЗПЕКИ, ЩО НАДАЄТЬСЯ 
РАЗОМ ІЗ ОБРАНИМ ПРОДУКТОМ — ПЕРЕД ВИКОНАННЯМ ЦІЄЇ 
ПРОЦЕДУРИ ПОТРІБНО ЗАБЕЗПЕЧИТИ НАЛЕЖНЕ ПРОВІТРЮ-
ВАННЯ ПРИМІЩЕННЯ ТА ВДЯГНУТИ ЗАХИСНИЙ ОДЯГ. УНИКАЙТЕ 
ЗМІШУВАННЯ РІЗНИХ ПРОДУКТІВ, А ТАКОЖ ПЕРЕДБАЧТЕ ЕФЕК-
ТИВНИЙ ЗАХИСТ ПРИСТРОЮ ТА ОБ’ЄКТІВ НАВКОЛО НЬОГО.
Травми, спричинені потраплянням кислотних речовин на шкі-
ру або в очі, вдиханням чи проковтуванням шкідливих хіміч-
них речовин. Пошкодження пристрою або сусідніх об’єктів 
унаслідок корозії, що виникає під дією кислотних речовин.

У РАЗІ ВИЯВЛЕННЯ ЗАПАХУ ГАРУ АБО ДИМУ ТРИМАЙТЕСЯ ПО-
ДАЛІ ВІД ПРИСТРОЮ, ВІД’ЄДНАЙТЕ ЙОГО ВІД ЕЛЕКТРОМЕРЕ-
ЖІ, ВІДЧИНІТЬ УСІ ВІКНА ТА ЗВЕРНІТЬСЯ ПО ДОПОМОГУ ДО 
ДОСВІДЧЕНОГО СПЕЦІАЛІСТА.
Травми, спричинені отриманням опіків, вдиханням диму, задухою.

Попередження!
Особи (зокрема діти) з обмеженими фізичними, психічними 
й сенсорними можливостями або з недостатнім рівнем дос-
віду та/або знань можуть користуватися пристроєм лише за 
присутності особи, відповідальної за їхню безпеку.
Потурбуйтеся про те, щоби діти не гралися із цим пристроєм.
Пакувальні елементи (кріплення, пластикові пакети тощо) 
становлять потенційну небезпеку, тому їх потрібно тримати 
в недосяжному для дітей місці.
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Tableau de commande Control panel

24/01/2011 12:25

44°C 40°C

1

2

3

6

5

4

7

12

10

11

9

8

Légende:

1. Afficheur
2. Touche +/- réglage température eau chaude 

sanitaire
3. Touche ON/OFF
4. Manomètre
5. LED bleu fonctionnement brûleur
6. Touche ECHAPPE
7. “Encodeur” programmation
8. Touche OK (Programmation)
9. Touche MODE (Sélection du mode de fonctionnement)

10. Touche RESET
11. Touche AUTO (activation Thermorégulation)
12. Touche +/- réglage température chauffage

Legend:

1. Display
2. Domestic Hot Water adjustment button +/-
3. ON/OFF button
4. Pressure gauge
5. Flame detected Blue LED
6. ESC button (Back)
7. “Encoder” programming knob
8. OK button programming key
9. MODE button (Operation mode selection 

summer/winter)

10. RESET button
11. AUTO button (to activate Thermoregulation)
12. Heating temperature adjustument button +/-

Панель управління

Умовні позначення:

1. Дисплей

2. Кнопки регулювання температури в системі гарячого водопостачання («+/–»)

3. Кнопка вмикання/вимикання виробу

4. Манометр

5. Індикатор виявлення полум’я (синій світлодіод)

6. Кнопка ESC («Назад»)

7. Поворотний регулятор для програмування котла

8. Кнопка ОК для програмування котла

9. Кнопка MODE (вибір літнього/зимового режиму роботи)

10. Кнопка RESET («СКИДАННЯ»)

11. Кнопка AUTO (увімкнення функції регулювання температури)

12. Кнопки регулювання температури в системі опалення («+/–»)
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01/01/2000 00:00

40°C 70°C

Mode chauffage validé
Température de réglage chauffage

XX °C

Heating operation set
C.H. set temperature

Demande chauffage en cours
Température de réglage chauffage

XX °C

Heating operation active
C.H. set temperature

Mode eau chaude sanitaire validé
Température de réglage eau chaude sanitaire
(actif avec cylindre indirect raccordé)

XX °C

D.H.W. operation set
D.H.W. set temperature
(active with indirect tank connected)

Demande eau chaude sanitaire en cours
Température de réglage eau chaude sanitaire
(actif avec cylindre indirect raccordé)

XX °C

D.H.W. operation active
D.H.W. set temperature
(active with indirect tank connected)

Température externe
(si raccordé à une sonde externe)  XX °C

External temperature (°C)
(only with external sensor connected)

Signalisation erreur
Avec le code et la description

ALERT

Error signals
The display show the code and description

Fonction AUTO activée (Thermorégulation activée) auto AUTO function activated (Thermoregulation activated)

Fonction Comfort activée COMFORT Hot Water Comfort activated
Sonde solaire raccordé (option)
(réglage ecran: chaudière complet - voir le menu 
usager)

Solar temperature probe connected (option)
(set display: boiler complete - see user’s menu)

Signalisation présence flamme avec indication
puissance utilisé
(réglage ecran: chaudière complet - voir le menu 
usager)

Flame detected with indication of power used
(set display: boiler complete - see user’s menu)

Menu déroulant
(réglage ecran: chaudière complet - voir le menu 
usager)

Chauff age
Central Heating

Text displaying operation and informations
(set display: boiler complete - see user’s menu)

DisplayAffi  cheur Дисплей

Налаштування режиму опалення
Задана температура в системі центрально-
го опалення

Активовано режим опалення
Задана температура в системі центрально-
го опалення

Налаштування параметрів системи гарячо-
го водопостачання
Задана температура в системі гарячого во-
допостачання
(відображається за наявності під’єднаного 
ємнісного водонагрівача)
Активовано режим гарячого водопоста-
чання
Задана температура в системі гарячого во-
допостачання
(відображається за наявності під’єднаного 
ємнісного водонагрівача)
Температура зовнішньої атмосфери (°C)
(лише за наявності під’єднаного зовніш-
нього датчика)

 

Сигнали помилок
На дисплеї відображається код помилки та 
її опис

Активована функція AUTO (регулювання 
температури)

Активована функція забезпечення ком-
фортної температури гарячої води
Під’єднаний датчик температури геліосисте-
ми (додаткове обладнання)
(режим відображення: Boiler complete 
(«Повна конфігурація котла») — User menu 
(«Меню користувача»)
Індикатор виявлення полум’я з відобра-
женням використовуваної потужності
(режим відображення: Boiler complete 
(«Повна конфігурація котла») — User menu 
(«Меню користувача»)
Пояснювальний текст і допоміжна інфор-
мація
(режим відображення: Boiler complete 
(«Повна конфігурація котла») — User menu 
(«Меню користувача»)

Chauffage
Central Heating
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GENUS PREMIUM EVO HP 45

Vue globale Overall view

A. Départ chauffage
C. Arrivée gaz
E. Retour chauffage

A. Central Heating flow
C. Gas Inlet
E. Central Heating Return
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GENUS PREMIUM EVO HP 65

Загальний вигляд

A.  Лінія подавання контуру центрального опалення
С.  Вхід газу
E.  Зворотна лінія контуру центрального опалення
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Description du produit Product description

GENUS PREMIUM EVO HP 85/100

GENUS PREMIUM EVO HP 115/150

Légend:

1. Prise analyse fumées
2. Thermostat de surchauffe fumées
3. Hublot d’inspection de flame
4. Électrodes d’allumage
5. Allumeur
6. Ventilateur
7. Pressostat de minimum
8. Récupérateur de condensats
9. Circulateur
10. Mélangeur
11. Silencieux
12. Vanne gaz
13. Electrode d’ionisation
14. Sonde départ chauffage
15. Sonde retour chauffage
16. Purgeur manuel
17. Soupape de sécurité 3,5 bar (non inlcus - à com- 
             mander séparément)

Legend:

1. Combustion analysis test point
2. Flue overheat thermostat
3. Flame inspection glass
4. Ignition electrode
5. Ignitor
6. Modulating fan
7. Minimum water pressure switch
8. Siphon
9. Circulation pump with air release valve
10. Mixer
11. Silencer
12. Gas valve
13. Detection electrode
14. C.H. flow temperature probe
15. C.H. return temperature probe
16. Air relief valve
17. Safety valve 3.5 bar (not inlcuded - to be ordered  
 separately)

1

2

4

13

6

5

8

10
12

16

17

7

15

14

A C E
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14

1

2

4
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6

5

8

10
12

16

17

7

A C E

Умовні позначення:
1.  Роз’єм для підключення приладів, що використовуються 
  під час аналізу якості згоряння
2.  Термостат для визначення перегрівання димовідводу
3.  Віконце для контролю наявності полум’я
4.  Електрод для контролю розпалювання
5.  Електрод розпалювання
6.  Модуляційний вентилятор
7.  Реле мінімального тиску води
8.  Сифон
9.  Циркуляційний насос із клапаном для випуску повітря
10.  Змішувальний клапан
11.  Глушник
12.  Газовий клапан
13.  Електрод для виявлення полум’я
14.  Датчик температури теплоносія в лінії подавання контуру  

 центрального опалення

15.  Датчик температури теплоносія в зворотній лінії контуру  
 центрального опалення

16.  Клапан для випуску повітря
17.  Запобіжний клапан на 3,5 бар (не входить до комплекту по 

 стачання — його потрібно замовляти окремо)
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Description du produit Product description
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A B
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140 232
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54

74

75

12
3

A C DB
A - B - C - D

101.5 +0.8
- 0 101.5 +0.8

- 0

GENUS PREMIUM EVO HP 45/65

GENUS PREMIUM EVO HP 85/100

Dimensions (chaudière) Overall dimensions (gas boiler)

A. Départ chauffage 1” M
B. Arrivée gaz ¾” M
C. Retour chauffage 1” M
D. Évacuation de condensat

A. Départ chauffage 1” ¼ M
B. Arrivée gaz 1” M
C. Retour chauffage 1” ¼ M
D. Évacuation de condensat

A. Central Heating Flow 1” M
B. Gas Inlet ¾” M
C. Central Heating Return 1” M
D. Condesate discharge

A. Central Heating Flow 1” ¼ M
B. Gas Inlet 1” M
C. Central Heating Return 1” ¼ M
D. Condesate discharge

Загальні розміри (газовий котел)

A. Лінія подавання контуру центрального опалення, 1 дюйм, M
B. Вхід газу, 3/4 дюйма, M
C. Зворотна лінія контуру центрального опалення, 1 дюйм, M
D. Відведення конденсату

A. Лінія подавання контуру центрального опалення, 1 1/4 дюйма, M
B. Вхід газу, 1 дюйм, M
C. Зворотна лінія контуру центрального опалення, 1 1/4 дюйма, M
D. Відведення конденсату
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Description du produit Product description

465
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8
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140 231
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5) 
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96
 (1

50
)

A C DB
A - B - C - D

101.5 +0.8
- 0 101.5 +0.8

- 0

GENUS PREMIUM EVO HP 115/150

A. Départ chauffage 1” 1/2 M
B. Arrivée gaz 1” M
C. Retour chauffage 1” 1/2 M
D. Évacuation de condensat

A. Central Heating Flow 1” 1/2 M
B. Gas Inlet 1” M
C. Central Heating Return 1” 1/2 M
D. Condesate discharge

Distances minimales pour l’installation
Afi n de permettre l’entretien de la chaudière, il est nécessaire de 
respecter les distances minimales fi gurant dans le schéma.
Pour positionner la chaudière correctement, utiliser un niveau.

Minimum clearances
In order to allow easy access for boiler maintenance operations, 
installation distance must be suitable.
Position the boiler according to the established technical rules, using 
a spirit level.

450

053

003

50 50 

450

053

004

50 50 

GENUS PREMIUM EVO HP 45/65 GENUS PREMIUM EVO HP 85/100/115/150

Загальні розміри (газовий котел)

A. Лінія подавання контуру центрального опалення, 1 1/2 дюйма, M
B. Вхід газу, 1 дюйм, M
C. Зворотна лінія контуру центрального опалення, 1 1/2 дюйма, M
D. Відведення конденсату

Мінімальні відстані
Для забезпечення простого доступу до котла під час проведення 
робіт із технічного обслуговування на етапі встановлення пристрою 
необхідно забезпечити дотримання належних відстаней.
Розміщуйте котел із дотриманням загальноприйнятих технічних 
норм, використовуючи спиртовий рівень.



Опис продукту

14

Технічні характеристики

ЗА
ГА

ЛЬ
Н

І 
ЗА

УВ
А

Ж
ЕН

Н
Я Модель GENUS PREMIUM EVO HP 45 65 85

Номер сертифіката відповідності CE CE-0063BT3414

Тип котла C13-C33-C43-C53-C63-C83-B23(p)-B33(p)

ЗН
А

ЧЕ
Н

Н
Я 

П
О

ТУ
Ж

Н
О

С
ТІ

Макс./мін. номінальна теплова потужність за нижчою теплотворністю (Pci), 
Qn кВт 41,0/12,2 58,0/17,4 80,0/20,0

Макс./мін. номінальна теплова потужність за вищою теплотворністю (Pcs), 
Qn кВт 45,5/13,5 64,4/19,3 88,8/22,2

Макс./мін. теплопродуктивність системи опалення (80 °C — 60 °C) (цен-
тральне опалення), Pn кВт 39,8/11,7 57,3/17,3 78,0/19,7

Макс./мін. теплопродуктивність системи опалення (50 °C — 30 °C) (цен-
тральне опалення), Pn кВт 43,6/13,1 62,3/19,1 84,5/21,6

Макс./мін. теплопродуктивність системи опалення (40 °C—30 °C), Pn кВт 43,7/13,1 62,8/19,3 84,9/21,7
ККД згоряння (на виході продуктів згоряння) % 97,3 97,3 97,3
Макс./мін. ефективність роботи за номінальної теплової потужності (60/80 
°C) % 97,0/96,1 98,8/99,4 97,5/98,4

Макс./мін. ефективність роботи за номінальної теплової потужності (30/50 
°C) % 106,4/107,5 107,4/109,5 105,6/108,1

Макс./мін. ефективність роботи за номінальної теплової потужності (30/40 
°C) % 106,5/107,7 108,2/110,0 106,1/108,3

Ефективність роботи за 30% теплової потужності (30 °C) % 107,4 109,8 108,1
Ефективність роботи за 30% теплової потужності (47 °C) % 104,8 105,3 104,9
Теплові втрати (Pstby) Вт 85,4 85,4 85,4
Клас ефективності (на основі положень Директиви 1992/42/ЄЕС) **** **** ****
Теплові втрати у вимкненому стані (ΔT = 70 °C) % 0,24 0,24 0,25
Теплові втрати з продуктами згоряння % 2,8 2,8 2,8

ВИ
КИ

Д
И

Доступний тиск повітря Па 130 150 140
Клас за рівнем викидів NOx (менше 70 мг/кВт*год) клас 5 5 5
Рівень NOx мг/кВт*год 35 46 33
Температура продуктів згоряння (G20) (80 °C — 60 °C) °C 67/63 68/61 61/63
Макс./мін. вміст CO2 (G20) % 9,0/8,4 9,0/8,4 9,0/8,4
Макс./мін. вміст CO2 (G31) % 9,8/9,2 9,8/9,2 9,8/9,2
Вміст CO (0% O2) (80 °C — 60 °C) ч/млн 88 109 95
Вміст O2 (G20) % 4,8 4,8 4,8
Максимальний вихід продуктів згоряння (G20) (80 °C — 60 °C) кг/год 53 74 102
Максимальна частка надлишкового повітря % 27 27 27

КО
Н

ТУ
Р 

О
П

А
ЛЕ

Н
Н

Я Залишковий гідравлічний опір котла, ∆T = 20 °C м. вод. ст. – л/год 2,2 1,1

Макс./мін. тиск у контурі опалення бар 4/0,7 4/0,7 4/0,7
Мін./макс. температура в системі опалення (верхній діапазон) °C 35/82 35/82 35/82

Мін./макс. температура в системі опалення (нижній діапазон) °C 20/45 20/45 20/45

ЕЛ
ЕК

ТР
И

ЧН
І П

А
РА

М
ЕТ

РИ
 

ТА
 Х

А
РА

КТ
ЕР

И
С

ТИ
КИ

 Д
О

ВК
ІЛ

ЛЯ Напруга й частота джерела живлення В/Гц 230/50 230/50 230/50

Сукупна споживана потужність Вт 148 198 101

Мін./макс. допустима температура довкілля °C 5/90 5/90 5/90

Клас захисту електричного обладнання IP IPX4D IPX4D IPX4D

Макс. обсяг утворюваного конденсату
(40 °C — 30 °C, робота з максимальним навантаженням, температура до-
вкілля — 20 °C)

л/год 8,8 13,4 16,4

Показник pH конденсату 3,2 3,2 3,2

КО
ТЕ

Л Рівень шуму (LWA) дБ 57 57 57

Вага кг 45 50 80
Розміри (Г x Ш x В): мм 440/910/510 440/910/510 585/465/1010
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Технічні характеристики

ЗА
ГА

ЛЬ
Н

І 
ЗА

УВ
А

Ж
ЕН

Н
Я Модель GENUS PREMIUM EVO HP 100 115 150

Номер сертифіката відповідності CE CE-0063BT3414

Тип котла C13-C33-C43-C53-C63-C83-B23(p)-B33(p)

ЗН
А

ЧЕ
Н

Н
Я 

П
О

ТУ
Ж

Н
О

С
ТІ

Макс./мін. номінальна теплова потужність за нижчою теплотворністю (Pci), Qn кВт 88,3/22,1 109,0/27,3 140,0/35,0
Макс./мін. номінальна теплова потужність за вищою теплотворністю (Pcs), Qn кВт 98,1/24,6 121,1/30,3 155,6/38,9
Макс./мін. теплопродуктивність системи опалення (80 °C — 60 °C) (цен-
тральне опалення), Pn кВт 86,1/21,7 106,3/26,9 136,2/34,4

Макс./мін. теплопродуктивність системи опалення (50 °C — 30 °C) (цен-
тральне опалення), Pn кВт 94,0/23,9 115,8/29,6 148,5/38,0

Макс./мін. теплопродуктивність системи опалення (40 °C—30 °C), Pn кВт 94,5/23,9 117,1/29,6 150,1/38,0
ККД згоряння (на виході продуктів згоряння) % 97,3 69,8 96,9
Макс./мін. ефективність роботи за номінальної теплової потужності 
(60/80 °C) % 97,5/98,4 97,5/98,4 97,3/98,4

Макс./мін. ефективність роботи за номінальної теплової потужності 
(30/50 °C) % 106,5/108,1 106,2/108,4 106,1/108,3

Макс./мін. ефективність роботи за номінальної теплової потужності 
(30/40 °C) % 107,0/108,3 107,7/108,6 107,2/108,7

Ефективність роботи за 30% теплової потужності (30 °C) % 108,1 108,3 108,5
Ефективність роботи за 30% теплової потужності (47 °C) % 104,9 102,5 103,0
Теплові втрати (Pstby) Вт 85,4 85,4 85,4
Клас ефективності (на основі положень Директиви 1992/42/ЄЕС) **** **** ****
Теплові втрати у вимкненому стані (ΔT = 70 °C) % 0,25 <0,15 <0,15
Теплові втрати з продуктами згоряння % 2,8 3,2 3,1

ВИ
КИ

Д
И

Доступний тиск повітря Па 140 180 200
Клас за рівнем викидів NOx (менше 70 мг/кВт*год) клас 5 5 5
Рівень NOx мг/кВт*год 33 44 37
Температура продуктів згоряння (G20) (80 °C — 60 °C) °C 68/63 76/65 74/63
Макс./мін. вміст CO2 (G20) % 9,0/8,4 9,0/8,4 9,0/8,4
Макс./мін. вміст CO2 (G31) % 9,8/9,2 9,8/9,2 9,8/9,2
Вміст CO (0% O2) (80 °C — 60 °C) ч/млн 90 117 131
Вміст O2 (G20) % 4,8 4,8 4,8
Максимальний вихід продуктів згоряння (G20) (80 °C — 60 °C) кг/год 113 143 182
Максимальна частка надлишкового повітря % 27 27 27

КО
Н

ТУ
Р 

О
П

А
ЛЕ

Н
Н

Я Залишковий гідравлічний опір котла, ∆T = 20 °C м. вод. ст. – л/год

Макс./мін. тиск у контурі опалення бар 6/0,7 6/0,7 6/0,7
Мін./макс. температура в системі опалення (верхній діапазон) °C 35/82 35/82 35/82

Мін./макс. температура в системі опалення (нижній діапазон) °C 20/45 20/45 20/45

ЕЛ
ЕК

ТР
И

ЧН
І П

А
РА

М
ЕТ

РИ
 

ТА
 Х

А
РА

КТ
ЕР

И
С

ТИ
КИ

 Д
О

ВК
ІЛ

ЛЯ Напруга й частота джерела живлення В/Гц 230/50 230/50 230/50

Сукупна споживана потужність Вт 111 215 246

Мін./макс. допустима температура довкілля °C 5/90 5/90 5/90

Клас захисту електричного обладнання IP IPX4D IP20 IP20

Макс. обсяг утворюваного конденсату
(40 °C — 30 °C, робота з максимальним навантаженням, температура 
довкілля — 20 °C)

л/год 19,1 24,6 31,1

Показник pH конденсату 3,2 3,2 3,2

КО
ТЕ

Л Рівень шуму (LWA) дБ 57 62 62

Вага кг 83 83 90
Розміри (Г x Ш x В): мм 585/465/1010 585/465/1010 595/465/1010
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Монтаж і перший запуск цього виробу мають здійснювати ква-
ліфіковані спеціалісти із суворим дотриманням вимог чинних 
національних норм щодо встановлення обладнання та згідно з 
усіма правилами, прийнятими місцевими органами влади й ор-
ганами охорони здоров’я.

GENUS PREMIUM EVO HP розрахований на роботу окремо або в скла-
ді каскаду (не більше 8 пристроїв).
У цьому разі потрібно обов’язково дотримуватися всіх вимог чинних 
норм і правил, що регулюють використання обладнання для генера-
торів еквівалентної встановленої потужності.
Зокрема, місце встановлення, захисні пристрої та система відведен-
ня димових газів мають відповідати сукупним потенційним характе-
ристикам каскаду.
Наведені в цьому посібнику вимоги стосуються монтажу окремого 
пристрою.
Вказівки щодо використання каскаду див. у посібнику зі встановлен-
ня, який входить у комплект постачання приладу.

Дії перед встановленням пристрою
Котел нагріває воду до температури, що не перевищує точку кипіння.
Його потрібно підключати до системи опалення та побутового во-
допостачання, параметри яких мусять відповідати продуктивності й 
потужності цього пристрою.
Перед підключенням котла необхідно виконати такі операції:
• Ретельно промийте трубопроводи системи, щоби видалити з них 

залишки елементів різьблення, окалину від зварювання чи будь-
який інший бруд, який може завадити нормальній роботі котла.

• Переконайтеся в тому, що котел налаштований на використання 
відповідного типу газу (див. інформацію на спеціальній наклейці на 
упаковці, а також в табличці з основними даними котла).

•  Переконайтеся в тому, що в димовідвідній трубі відсутні будь-які 
перешкоди, і що до неї не приєднані інші пристрої (окрім ситу-
ацій, коли ця труба призначена для забезпечення нормальної 
роботи одразу кількох приладів із дотриманням норм чинного 
законодавства).

•  У разі підключення до наявної димовідвідної труби переконай-
теся в тому, що вона не забруднена, а всередині неї відсутні 
відкладення, оскільки будь-які перешкоди можуть ускладнити 
відведення продуктів згоряння та призвести до виникнення по-
тенційно небезпечних ситуацій.

•  Переконайтеся в тому, що в місці під’єднання нестандартних ди-
мовідвідних труб вони були змонтовані в належний спосіб.

•  У регіонах із підвищеною жорсткістю води на внутрішніх компо-
нентах можливе утворення накипу, що може призвести до зни-
ження загальної продуктивності обладнання.

•  Уникайте встановлення пристрою в місцях, де повітря, що надхо-
дить у зону горіння, містить велику кількість хлору (як-от у басей-
нах) та/або інші шкідливі продукти, наприклад, аміак (перукарні) 
та лужні речовини (пральня).

•  Вміст сірки у використовуваному газі не має перевищувати гранич-
ні значення, встановлені в європейських стандартах. Максимальне 
річне пікове значення впродовж короткого періоду часу становить 
150 мг/м3 газу, середнє річне значення — 30 мг/м3 газу.

Котли типу С із закритими камерами згоряння й подаванням повітря 
ззовні не передбачають жодних обмежень щодо вентиляції та розмі-
рів приміщення, у якому вони встановлені.
Будь-які обмеження для систем вентиляції та об’єму приміщення 
відсутні.
Котел потрібно розміщувати на стіні, яка перебуває в належному 
стані. Ця стіна має забезпечувати блокування доступу до електрооб-
ладнання в задній частині котла.
Для забезпечення нормальної роботи приладу в місці його встанов-
лення потрібно забезпечити дотримання обмежень щодо робочої 
температури, а сам котел має бути захищений від прямого впливу 
несприятливих атмосферних чинників.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
У безпосередній близькості від котла не можна залиша-
ти займисті предмети. Переконайтеся в тому, що місце 
встановлення пристрою та всі системи, до яких він буде 
підключений, повністю відповідають чинним нормам 
застосовного законодавства. Якщо в зоні, де встановле-
но котел, наявні пил та/або випари агресивних речовин, 
прилад має працювати без використання повітря, що 
міститься в цьому приміщенні.
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A. Départ chauffage 1” M
B. Entrée gaz 3/4”M
C. Retour chauffage 1” M
D. Tuyau évacuation condensats

A. Départ chauffage 1” ¼ M
B. Entrée gaz 1” M
C. Retour chauffage 1” ¼ M
D. Tuyau évacuation condensats

A. Départ chauffage 1” 1/2 M
B. Entrée gaz 1” M
C. Retour chauffage 1” 1/2 M
D. Tuyau évacuation condensats

Raccordement hydraulique
Les raccordements à l’eau et au gaz de la chaudière sont 
présentés sur le schéma.

Vue raccords hydraulique

Water connection
The illustration shows the connections for the water and gas 
attachments of the boiler.

View of the Boiler Connections

A. Central heating Flow 1” M
B. Gas Inlet 3/4”M
C. Central Heating Return 1” M
D. Drain condensate

A. Central heating Flow 1” ¼ M
B. Gas Inlet 1” M
C. Central Heating Return 1” ¼ M
D. Drain condensate

A. Central heating Flow 1” 1/2 M
B. Gas Inlet 1” M
C. Central Heating Return 1” 1/2 M
D. Drain condensate

A
B C

D

A
B C

D

GENUS PREMIUM EVO HP 85/100

GENUS PREMIUM EVO HP 115/150

GENUS PREMIUM EVO HP 45/65

A
B C

D

La chaudière GENUS PREMIUM HP EVO est conçue pour un montage 
mural. Le support de fi xation est fourni dans le kit accompagnant 
la chaudière. Il doit 
être installé sur un mur 
capable de supporter le 
poids de la chaudière. 
Fixer le support au mur et 
suspendre la chaudière 
par le dessus.

ATTENTION!
Modèles 
85/100/115/150 
doivent être fixé au 
mur à l’aide de deux 
crochets - voir page 
28

GENUS PREMIUM HP EVO is designed for wall mounting. The fi xing 
bracket is provided in the kit to the boiler. It must be installed on a 
wall capable of supporting the weight. Secure the support bracket to 
the wall and hang the boiler from above.

WARNING!
Models 

85/100/115/150 
have to be wall 
mounted using 

two brackets - 
see page. 28.
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GENUS PREMIUM HP EVO при-
значений для розміщення на 
стіні. У комплект постачання 
котла входить спеціальний 
кріпильний кронштейн. При-
лад потрібно розташовувати 
на стіні, яка здатна витримати 
його вагу. Змонтуйте кріпиль-
ний кронштейн на стіні та роз-
містіть на ньому котел.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Моделі 85/100/115/150 крі-
пляться на стіні за допомогою 
двох кронштейнів (див. стор. 
28).  

Під’єднання лінії подавання води
На ілюстрації показані гідравлічні та газові з’єднання котла.

Огляд з’єднань котла

A. Лінія подавання контуру центрального опалення, 
1 дюйм, M

B. Вхід газу, 3/4 дюйма, M
C. Зворотна лінія контуру центрального опалення,  

1 дюйм, M
D. Відведення конденсату

A. Лінія подавання контуру центрального опалення, 
1 1/4 дюйма, M

B. Вхід газу, 1 дюйм, M
C. Зворотна лінія контуру центрального опалення,  

1 1/4 дюйма, M
D. Відведення конденсату

A. Лінія подавання контуру центрального опалення, 
1 1/2 дюйма, M

B. Вхід газу, 1 дюйм, M
C. Зворотна лінія контуру центрального опалення,  

1 1/2 дюйма, M
D. Відведення конденсату
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Для забезпечення безперебійного функціонування приладу необ-
хідно перевірити розміри гідравлічної системи та оснастити її всім 
необхідним приладдям.
Особливо важливо забезпечити наявність усього захисного обладнан-
ня та дотримання вимог законодавства у сфері експлуатаційної безпеки.

Увага!
GENUS PREMIUM EVO HP 85/100/115/150 не оснащений власним на-
сосом. А для забезпечення нормальної роботи приладу в контурі 
опалення необхідно встановити насос.
Підходящий циркуляційний насос можна придбати у складі спеці-
ального комплекту.

Попередження!
Пристрій не оснащений розширювальним баком — його має 
під’єднати монтажник.

Попередження
Котел не оснащений пристроєм для захисту від високого тиску — 
його потрібно додатково встановити з дотриманням чинних норм.

Попередження
Із пристроями, які підключаються до водопровідної системи за 
допомогою комплектів знімних шлангів, необхідно використо-
вувати лише нові вироби з комплекту постачання. Повторне ви-
користання старих шлангів не допускається.
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Attention!
L’appareil ne dispose pas de vase d’expansion: son 
raccordement doit être effectué à la charge de l’installateur.

Attention!
L’appareil ne dispose pas de dispositif de surpression; 
procéder à son installation conformément à la 
réglementation en vigueur.

Attention
Pour les appareils raccordé au réseau d’eau par tuyau-
ensembles amovibles doivent indiquer que le nouveau 
tuyau-ensembles fournis avec l’appareil doivent être 
utilisés et que les vieux tuyaux-ensembles doivent pas être 
réutilisés.

Warning!
The appliance is not equipped with an expansion vessel and 
must be connected by the installer.

Warning
The appliance is not equipped with a pressure safety device; 
install in accordance with the regulations in force.

Warning
For appliances connected to the water mains by detachable 
hose-sets shall state that the new hose-sets supplied with 
the appliance are to be used and that old hose-sets should 
not be reused.

Le système hydraulique doivent être dimensionnés et avec 
tous les accessoires qui assurent le bon fonctionnement.
En particulier, il est nécessaire de prévoir tous les équipements 
de sécurité et les exigences de protection par la loi.

Attention !
L’appareil GENUS PREMIUM EVO HP 85/100/115/150 n’est 
fourni d’un circulateur. Il doit être prévu dans l’installation.
Le ciculateur est diponible en kit.

The hydraulic system have to be dimensioned and complete 
with all accessories that ensure the smooth operation.
In particular it is necessary to provide all protective equipment 
and safety requirements by law.

Attention!
GENUS PREMIUM EVO HP 85/100/115/150 is not provided 
with pump. It is necessary to install a pump into the heating 
circuit.
The circulation pump available as a kit.

GENUS PREMIUM EVO HP 85/100 GENUS PREMIUM EVO HP 115/150
Pompe de circulation modulant
Modulating circulation Pump

Pompe de circulation modulant
Modulating circulation Pump
Модуляційний циркуляційний насос Модуляційний циркуляційний насос



Встановлення

19

21

installation installation

GENUS PREMIUM 
EVO HP 45

EEI circulateur ≤0.21
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GENUS PREMIUM 
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GENUS PREMIUM 
EVO HP 115/150
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Représentation graphique de la pression disponible de la 
pompe de circulation modulant

Graph representing the available pressure of the  
modulating circulation pump

На графіку представлений тиск, що може бути створений 
модуляційним циркуляційним насосом.

Індекс енергетичної ефек-
тивності (EEI) циркуляцій-
ного насоса ≤0,21
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Attention!
Il est conseillé de monter un filtre sur la tuyauterie de retour 
de l’installation pour éviter que l’appareil ne soit endommagé 
par des impuretés ou de la boue. En cas de remplacement 
dans une installation existante, ce filtre est obligatoire.
Le fabricant ne peut en aucun cas être tenu pour responsable 
des dommages causés à l’appareil en cas de non installation 
de ce filtre.

Installations avec plancher chauffant
Dans les installations avec plancher chauffant, monter un 
thermostat de sécurité sur le départ chauffage du plancher. 
Pour la connexion électrique du thermostat voir paragraphe 
“Raccordements Electriques”.
Dans le cas d’une température départ trop élevée, la chau-
dière s’arrêtera aussi bien en sanitaire qu’en chauffage et sur 
l’afficheur apparaît le code erreur 1 16 thermostat plancher 
ouvert.
La chaudière redémarre à la fermeture du thermostat à réar-
mement automatique.
Dans le cas où l’on ne puisse pas installer de thermostat, l’ins-
tallation plancher devra être protégée par une soupape ther-
mostatique ou un by pass pour empêcher une température 
trop élevée au niveau du plancher.

Warning!
It is advisable to install a filter on the system’s return pipe to 
prevent impurities or sludge from damaging the appliance.
It is mandatory to add this filter when replacing return pipes 
on existing appliances.
The manufacturer shall not be held liable for any damages to 
the appliance due to failure to install said filter.

Appliances with underfloor heating
For appliances with underfloor heating, fit a safety thermostat 
onto the underfloor heating outlet. For the electrical connec-
tion of the thermostat see the section on “Electrical connec-
tions”.
If the outlet temperature is too high, the boiler will stop both 
domestic hot water and the heating production and the er-
ror code 1 16 underfloor thermostat open will appear on the 
display. The boiler will restart when the thermostat is closed 
during automatic resetting.
If the thermostat cannot be installed, the underfloor heating 
equipment must be protected by a thermostatic valve, or by 
a bypass to prevent the floor from reaching too high a tem-
perature.

Attention!
Il est conseillé d’installer 
un séparateur hydraulique 
(disponible comme 
Accessoire) suffisamment 
dimensionné entre le circuit 
chaudière et le circuit de 
chauffage.

Dispositif de décharge
La sortie du dispositif de décharge devra être reliée à un 
siphon d’évacuation avec de contrôle visuel afin d’éviter les 
procédures d’entretien causant des lésions à des personnes, 
des animaux ou des biens (le fabricant ne doit pas être tenu 
pour responsable de tels dommages).

Nettoyage de l’installation de chauffage
Lorsque la chaudière est utilisé en conjonction avec un 
système plus ancien, diverses substances et additifs peuvent 
être présents dans l’eau et ceux-ci pourraient avoir un effet 
négatif sur le fonctionnement et la longévité de la nouvelle 
chaudière. Dans le cas d’une installation ancienne il est 
conseillé de procéder à un nettoyage de l’installation afin de 
retirer les éventuels résidus qui pourraient compromettre le 
fonctionnement de la chaudière.
Veiller à ce que le vase d’expansion dispose d’une capacité 
suffisante pour le volume d’eau de l’installation.

 Excessive pressure device
The excessive pressure device outlet must be connected to a
drainage siphon which can be checked visually in order to 
prevent maintenance procedures causing harm to people, 
animals or property (the manufacturer shall not be held 
responsible for any such damage).

Cleaning the heating system
Where the boiler is used in conjunction with an older system,
various substances and additives may be present in the water 
and these could have an adverse effect on the operation and 
durability of the new boiler. Before replacing the old boiler, 
you must arrange for the system to be cleaned thoroughly in 
order to eliminate any residue or dirt which could compromise 
the correct operation of the water heater. Make sure the 
capacity of the expansion vessel is suited to the amount of 
water contained in the system.

Warning!
It is advisable to install a 
suitably sized hydraulic 
separator (available as 
an accessory) between 
the boiler circuit and the 
heating circuit.

Пристрій для захисту від високого тиску
Патрубок пристрою для захисту від високого тиску необхідно під’єд-
нати до дренажного сифона — у такий спосіб, щоби його стан мож-
на було перевіряти візуально (це дасть змогу уникнути травмування 
людей чи тварин або пошкодження майна під час виконання робіт із 
технічного обслуговування). Виробник не несе відповідальності за 
будь-які збитки, що виникли через недотримання цієї вимоги.

Очищення системи опалення
Якщо котел підключається до наявної системи, вода в ній може міс-
тити різноманітні речовини й присадки, які можуть негативно впли-
нути на продуктивність приладу та призвести до скорочення тер-
міну його експлуатації. Перед демонтажем старого котла потрібно 
ретельно промити систему, щоби видалити з неї всі відкладення чи 
бруд, що можуть погіршити якість роботи нового приладу. Переко-
найтеся в тому, що об’єм розширювального бака відповідає кілько-
сті води в системі.

Попередження!
Між контуром котла та кон-
туром системи опалення 
рекомендується встановити 
гідравлічний сепаратор із 
відповідними характеристи-
ками (його можна придбати як 
додаткове обладнання).

Попередження!
У зворотній лінії системи бажано встановити фільтр для захисту при-
строю від бруду та шкідливих відкладень.
У разі заміни труб зворотних ліній у наявних системах встановлення 
такого фільтра є обов’язковою умовою.
Виробник не несе відповідальності за будь-які пошкодження при-
строю, що виникли через відсутність цього компонента.

Використання із системами опалення підлоги
У разі використанні котлів із системами опалення підлоги в лінії по-
давання контура опалення необхідно встановити запобіжний тер-
мостат. Інструкції щодо електричного підключення термостата див. 
у розділі «Електричні з’єднання».
Якщо температура на вході в контур опалення підлоги буде надто 
високою, котел припинить гаряче водопостачання й обігрів, а на 
дисплеї відобразиться код помилки 1 16 underfloor thermostat open 
(«розімкнені контакти термостата системи опалення підлоги»). Ко-
тел знову почне працювати після замикання контактів термостата 
після здійснення автоматичного перезапуску.
Якщо можливість встановлення термостата відсутня, для захисту 
контуру опалення підлоги потрібно використати термостатичний 
або обвідний клапан — це дасть змогу уникнути надмірного нагрі-
вання підлоги.
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Caractéristiques de l’eau de l’installation
Le système doit être rempli d’eau à une valeur de pH entre 7 
et 8,5. La valeur de chlorure de l’eau ne doit pas dépasser 50 
mg/l. Entrée d’oxygène par diffusion devrait être évitée à tout 
moment. Dommages à l’échangeur en raison de la diffusion 
de l’oxygène de la chaleur ne sera pas pris sous garantie.
Dans les installations avec des volumes d’eau plus élevés, il est 
nécessaire de respecter: la charge maximale et les volumes 
supplémentaires avec des valeurs de dureté correspondantes 
comme indiqué dans le tableau.

Puissance de la 
chaudière 

Boiler Power
Max. somme des alcalino-terreux 

Max. sum of alkaline earths
Max. dureté totale 
Max. total hardness

kW mol/m3 °dH °f

50 - 200 2.0 11.2 20

200 - 600 1.5 8.4 15

System water characteristics
The system should be filled with water with a pH value betwe-
en 7 and 8,5. The chloride value of the water should not exceed 
50 mg/l. Entry of oxygene by diffusion should be prevented at 
all times. Damage to the heat exchanger because of oxygene 
diffusion will not be taken under warranty.
In installations with higher water volumes, it’s necessary to re-
spect the maximum filling and additional volumes with corre-
sponding hardness values as indicated in the table.

En présence d’eau ayant une dureté supérieure à 25 °f, il faut 
utiliser de l’eau spécialement traitée afin d’empêcher toute 
incrustation au niveau de la chaudière, en cas d’eaux dures, 
ou toute corrosion, en cas d’eaux agressives. Il faut rappeler 
qu’une surchauffe importante des parois du générateur et 
par conséquent des inconvénients graves peuvent être pro-
voqués par des incrustations même si petites, d’une épaisseur 
de quelques millimètres, à cause de leur faible conductivité 
thermique.
L’eau utilisée doit absolument être traitée en cas d’installa-
tions très étendues (avec de gros contenus d’eau) ou en cas de 
fréquents rajouts d’eau pour rétablissement du niveau dans 
l’installation. Si, dans ces cas, une vidange totale ou partielle 
de l’installation s’avère nécessaire par la suite, il faut procéder 
de nouveau au remplissage avec de l’eau traitée.
Evacuation de la condensation
La haute efficacité énergétique produit de la condensation 
qui doit être éliminée. Utiliser pour cela un tuyau plastique 
placé de manière à éviter toute stagnation de condensation à 
l’intérieur de la chaudière.
Ce tuyau doit être raccordé à un siphon d’évacuation avec 
possibilité de contrôle à vue.
Respecter les normes d’installation en vigueur dans le pays 
d’installation et se conformer aux réglementations éventuel-
les des autorités locales et des organismes préposés à la santé 
publique.
Vérifier la mise en place du tube d’évacuation des condensats :
• il ne doit pas être pincé lors du raccordement
• il ne doit pas former un col de cygne
• veiller à le faire déboucher à l’air libre dans le syphon.
Pour l’évacuation des condensats, utiliser uniquement des ca-
nalisations correspondants aux normes.
L’écoulement des condensats peut atteindre 2 litres / heure. 
Comme les condensats sont l’acide (pH proche de 2), toutes 
les précautions nécessaires doivent être prises avant toute 
opération.

Avant la première mise en route de l’appareil, il est 
impératif de remplir le siphon de la chaudière 11 avec 
de l’eau. Pour cela, mettre environ 1/4 de litre d’eau par 
l’orifice d’évacuation des gaz brûlés avant de monter le 
dispositif d’évacuation ou dévisser le siphon placé sous 
la chaudière, le remplir d’eau et le remettre en place.
Attention! le manque d’eau dans le siphon provoque la 
fuite des fumées dans l’air ambiant.

Water should be suitably treated when its hardness exceeds 
25 °f, in order to avoid limescale from depositing in the boiler 
due to hard water, or corrosion due to aggressive water. It is 
useful pointing out that even deposits barely a few millime-
tres thick may cause considerable overheating of the gene-
rator walls due to their low thermal conductivity, thereby 
causing serious damage.
It is fundamental to treat water used in large-scale systems 
(i.e. that use high volumes of water) or when the system is 
frequently refilled with water. In such cases, if the system 
is then partially or totally drained, it must be refilled using 
treated water again.

Discharge of condensation
High energy efficiency produces some condensation which 
must be removed. To do so, use a plastic pipe placed so as to 
avoid the accumulation of any condensation inside the boiler. 
This pipe must be attached to a discharge siphon which can 
be checked when required.
The standards governing installation currently in force in the 
country of installation must be respected, as must any local 
authority regulations or those issued by public health bodies. 
Check the positioning of the condensate discharge tube:
• it must not be nipped when connected,
• it must not form a swan’s neck,
• ensure that it is cleared using free air in the siphon.
For the evacuation of condensates, use only pipes which sati-
sfy the relevant norms.
The flow of condensates may reach 2 litres/hour. As the con-
densates are acid (pH close to 2), all necessary precautions 
must be taken before any operation.

Before the first time the equipment is used, the siphon 
must be filled with water. To do this, add approximately 
1/4 litre of water via the burnt gas outlet before fitting 
the discharge device, or unscrew the siphon positioned 
underneath the boiler, fill it with water and refit it.

Warning! insufficient water in the siphon can cause the 
flue gas to be expelled into the surrounding ambient 
air.

Вимоги до води, що використовується в системі
Систему потрібно заповнювати водою з показником pH у діапазоні 
7... 8,5. Вміст хлоридів не має перевищувати 50 мг/л. Необхідно пов-
ністю виключити ймовірність потрапляння в систему кисню внаслі-
док дифузії. Гарантія виробника не поширюється на будь-які пошко-
дження котла, викликані дифузією кисню.
В установках з великими обсягами води необхідно враховувати мак-
симальний та додаткові обсяги рідини з відповідними значеннями 
жорсткості, зазначеними в наступній таблиці.

Якщо жорсткість води перевищує 25 °f, щоби запобігти утворенню 
накипу в котлі внаслідок використання надто жорсткої рідини чи 
появі корозії через контакт з агресивною речовиною, перед вико-
ристанням воду необхідно у відповідний спосіб обробити. Варто 
пам’ятати, що навіть відкладення завтовшки лише кілька міліметрів 
через низьку теплопровідність можуть призвести до значного пере-
грівання стінок теплогенератора й стати причиною серйозних по-
шкоджень обладнання.
Якщо об’єм системи досить великий, а також коли доливання води в 
систему здійснюється доволі часто, потрібно обов’язково обробля-
ти воду перед її використанням в обладнанні. У таких ситуаціях під 
час часткового чи повного зливання води із системи її необхідно за-
повнювати підготовленою рідиною.

Відведення конденсату
Через високу енергоефективність обладнання в ньому утворюєть-
ся певна кількість конденсату, який потрібно відводити. Для цього 
потрібно використовувати пластикову трубку, прокладену в такий 
спосіб, щоби запобігти накопиченню конденсату в котлі. Її під’єдну-
ють до сифона, стан якого можна за потреби контролювати.
Під час встановлення необхідно дотримуватися чинних національ-
них стандартів і вказівок місцевих органів влади й охорони здоров’я. 
Перевірте розташування трубки для відведення конденсату:
• підключена трубка не має бути перетиснена;
• трубка не може мати S-подібну форму;
• кінець трубки має розташовуватися вище поверхні води в сифоні.
Для відведення конденсату використовуйте тільки ті трубки, що від-
повідають вимогам застосовних норм.
Швидкість накопичення конденсату може сягати 2 літрів на годину. 
Оскільки конденсат є кислою речовиною (його показник pH близь-
кий до 2), перед виконанням будь-яких робіт потрібно вжити відпо-
відних запобіжних заходів.

Перед початком експлуатації котла необхідно наповнити 
сифон водою. Для цього перед під’єднанням трубопроводу 
для відведення газів залийте приблизно 1/4 літра води через 
отвір для відведення диму, або відкрутіть сифон, розташова-
ний під котлом, заповніть його водою та прикрутіть на місце.

Увага! Недостатня кількість води в сифоні може призвести 
до потрапляння продуктів згорання в довкілля.

Потужність 
котла

Макс. вміст 
лужноземельних металів

Макс. загальна 
жорсткість

кВт моль/м3 °dH °f
50–200 2,0 11,2 20

200–600 1,5 8,4 15
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Гідравлічна схема

1. Вентиль для ручного видалення повітря
2. Первинний теплообмінник
3. Електрод для виявлення полум’я
4. Датчик температури теплоносія в лінії подавання контуру опа-

лення
5. Датчик температури теплоносія в зворотній лінії контуру опа-

лення
6. Реле мінімального тиску води
7. Сифон
8. Циркуляційний насос (додатковий компонент для моделі 

85/100/115/150)
9. Газовий клапан
10. Модуляційний вентилятор
11. Змішувальний клапан
12. Електрод для контролю розпалювання
13. Термостат для визначення перегрівання димовідводу

Під’єднання ємнісного водонагрівача
Пропоновані постачальником комплекти виробів дають змогу 
під’єднувати котел до зовнішнього ємнісного водонагрівача для 
виробництва гарячої води. У приладі передбачене все необхідне 
обладнання для контролю температури в ємнісному водонагрівачі 
за допомогою датчика NTC (див. електричну схему). Для отримання 
додаткової інформації див. спеціальні інструкції, що входять у комп-
лект постачання згаданих вище виробів.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Якщо пристрій використовується тільки в режимі опалення, ро-
бочий параметр (2.2.8) необхідно змінити з «Tank (1)» («Бак (1)») 
на «System (2)» («Система (2)»).
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Schéma hydraulique Water circuit diagram

1. Purgeur manuel
2. Brûleur
3. Électrode d’ionisation
4. Sonde départ chauffage
5. Sonde retour chauffage
6. Pressostat de minimum
7. Siphon
8. Circulateur (optionelle - mod. 85/100/115/150)
9. Vanne gaz
10. Ventilateur
11. Mélangeur
12. Électrodes d’allumage
13. Thermostat de surchauffe fumées

1. Manual air vent
2. Main heat exchanger
3. Detection Electrode
4. C.H. Flow temperature probe
5. C.H. Return temperature probe
6. Minimum water pressure switch
7. Siphon
8. Circulation Pump (optional for 85/100/115/150)
9. Gas valve
10. Modulating fan
11. Mixer
12. Ignition electrode
13. Flue overheat thermostat

Raccordement du ballon
Un kit disponible permet la transformation de la chaudière 
chauffage seul en chaudière avec ballon (production d’eau 
chaude à usage domestique).
Dans ce cas le contrôle de la température du ballon à travers 
une sonde NTC est géré par la carte électronique de la chau-
dière (voir schéma électrique). Pour plus d’informations, voir 
la notice contenu dans le kit.

ATTENTION!!
Il est nécessaire de modifier la version de la chaudière (de 
chauffage seul (2) à ballon (1)) àtravers le paramètre 2.2.8. .

Indirect cylinder connection
The available kits allow for connecting the appliance to an 
external indirect cylinder for the production of domestic hot 
water. The boiler is already equipped for checking the indirect 
cylinder temperature using the NTC sensor (see electrical dia-
gram). For more detailed information, please read the instruc-
tion sheet supplied with the kits.

WARNING!!
If the appliance is used for heating only, the boiler version 
parameter must be changed from Tank (1) to System (2) – 
parameter 2.2.8.
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Аксесуари

Опорна рама котла

Вертикальна опора рами
Горизонтальна опора рами
Ніжка рами

Комплект клапана

Комплект клапана

Комплект клапана

45–65 кВт
Запобіжний клапан, 3 бар

85–100 кВт
Запобіжний клапан, 3 бар

115–150 кВт
Запобіжний клапан, 3 бар

(45-65)
Гідравлічний сепаратор

(85-100-115-150)
Гідравлічний сепаратор
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(45/65)
Kit System pour raccordement du ballon 
extérieur
System Kit for connecting the external indi-
rect cylinder

(85-100)
Kit System pour raccordement du ballon 
extérieur
System Kit for connecting the external indi-
rect cylinder

(115-150)
Kit System pour raccordement du ballon 
extérieur
System Kit for connecting the external indi-
rect cylinder

(85/100)
Pompe de circulation modu-
lant
Modulating circulation Pump

(115/150)
Pompe de circulation modu-
lant
Modulating circulation Pump

(45/65)
Комплект для під’єднання зовнішнього єм-
нісного водонагрівача

(85/100)
Комплект для під’єднання зовнішнього єм-
нісного водонагрівача

(85/100)
Модуляційний циркуляційний 
насос

(115/150)
Модуляційний циркуляційний 
насос

(115/150)
Комплект для під’єднання зовнішнього єм-
нісного водонагрівача
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Gabarit de montage avec deux supports
85 - 100 - 115 - 150

Installation template with two brackets
85 - 100 - 115 - 150
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 Dimensions Dimensions

GENUS PREMIUM EVO HP 45 /65

Розміри

Монтажний шаблон із двома кронштейнами
85-100-115-150
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 GENUS PREMIUM EVO HP 85/100 
avec KIT Circulateur modulante

with Modulating Circulation Pump KIT
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GENUS PREMIUM EVO HP 115/150
avec KIT Circulateur modulante

with Modulating Circulation Pump KIT 

GENUS PREMIUM EVO HP 85/100
із комплектом модуляційного  

циркуляційного насоса

Трубна 
циліндрична 
різьба 
2 дюйми

Трубна 
циліндрична 
різьба 
2 дюйми

Трубна 
циліндрична 
різьба 
2 дюйми

Трубна 
циліндрична 
різьба 
2 дюйми

GENUS PREMIUM EVO HP 115/150
із комплектом модуляційного  

циркуляційного насоса

Трубна 
циліндрична 
різьба 
2 дюйми

Трубна 
циліндрична 
різьба 
2 дюйми

Трубна 
циліндрична 
різьба 
2 дюйми

Трубна 
циліндрична 
різьба 
2 дюйми
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Під’єднання лінії подавання газу
Котел розрахований на використання типів газу, що відносяться до 
категорій, представлених у наступній таблиці.

КРАЇНА ТИП КАТЕГОРІЯ

GENUS PREMIUM EVO HP 45
GENUS PREMIUM EVO HP 65
GENUS PREMIUM EVO HP 85
GENUS PREMIUM EVO HP 100
GENUS PREMIUM EVO HP 115
GENUS PREMIUM EVO HP 150

II2H3P

Використовуючи інформацію на упаковці та в табличці з основними 
даними на самому пристрої, переконайтеся в тому, що котел мож-
на експлуатувати в конкретній країні з використанням відповідного 
типу газу.
Монтаж і випробування газових трубопроводів необхідно здійсню-
вати з дотриманням відповідних норм і правил і з урахуванням мак-
симальної потужності приладу. Також потрібно переконатися в тому, 
що запірний кран був встановлений у належний спосіб, і що він має 
відповідні розміри.
Перед встановленням приладу необхідно обов’язково виконати ре-
тельне очищення газових трубопроводів, щоби видалити з них за-
бруднення, які можуть спричинити порушення в роботі котла.
Газ, що надходить через трубопровід, має відповідати типу газу, на 
використання якого розрахований котел (див. табличку з основни-
ми даними на пристрої).
Також важливо перевірити тиск газу (метану або зрідженого природ-
ного газу), який буде використовуватися в котлі, адже в разі надто 
низького тиску продуктивність котла зменшується, що призводить 
до виникнення додаткових незручностей для користувача.

Відсічний газовий клапан
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Raccordement gaz
La chaudière a été conçue pour une utilisation avec les gaz 
figurant dans les catégories présentées dans le tableau 
suivant. 

Vérifier la prédisposition de la chaudière pour le 
fonctionnement avec le type de gaz disponible (lire les 
indications figurant sur l’étiquette de l’emballage et sur la 
plaque portant les caractéristiques de la chaudière).
Vérifier à l’aide des étiquettes apposées sur l’emballage et 
de la plaque signalétique sur l’appareil que la chaudière est 
destinée au pays dans lequel elle devrait être installée et que 
la catégorie de gaz pour laquelle la chaudière a été conçue 
correspond à l’une des catégories autorisées dans le pays de 
destination. Le circuit d’alimentation du gaz doit être réalisé 
selon les normes spécifiques et ses dimensions doivent y 
être conformes. Il faut également considérer la puissance 
maximale de la chaudière et veiller à ce que les dimensions 
et le raccordement du robinet de fermeture soient corrects. 
Avant l’installation, il est conseillé de procéder à un nettoyage 
minutieux de l’arrivée de gaz afin de retirer les éventuels 
résidus qui pourraient compromettre le fonctionnement de la 
chaudière. Il est également important de vérifier la pression 
du gaz qui sera utilisé pour l’alimentation de la chaudière car 
si elle s’avère insuffisante, cela risque de réduire la puissance 
du générateur et d’entrainer une perte de confort pour 
l’utilisateur.

NATION TYPE CAT.

GENUS PREMIUM EVO HP 45
GENUS PREMIUM EVO HP 65
GENUS PREMIUM EVO HP 85
GENUS PREMIUM EVO HP 100
GENUS PREMIUM EVO HP 115
GENUS PREMIUM EVO HP 150

II2H3P

Gas connection
The boiler was designed to use gases belonging to the 
categories as shown in the following table.

NATION TYPE CAT.

GENUS PREMIUM EVO HP 45
GENUS PREMIUM EVO HP 65
GENUS PREMIUM EVO HP 85
GENUS PREMIUM EVO HP 100
GENUS PREMIUM EVO HP 115
GENUS PREMIUM EVO HP 150

II2H3P

Make sure, using the labels on the packaging and the data 
plate on the appliance itself, that the boiler is in the correct 
country and that the gas category for which the boiler was 
designed corresponds to one of the categories available in the 
country where it will be used.
The gas supply piping must be created and measured out in 
compliance with specific legal requirements and in accordance 
with the maximum power of the boiler; you should also make 
sure that the shut-off valve is the right size and that it is 
connected correctly.
Before carrying out the installation, it is recommended that 
the fuel pipes are cleaned thoroughly in order to remove 
any residues which could prevent the boiler from operating 
correctly.
Check that the supplied gas corresponds to the type of gas for 
which the boiler was designed (see the data plate located on 
the appliance itself ).
It is also important to check that the pressure of the gas 
(methane or LPG) you will be using to feed the boiler is 
suitable, because if it is insufficient the power of the generator 
may be reduced, causing inconvenience for the user.
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D
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F

G

A. Ligne de gaz Gas line

B. Barrette d'interception Interception tap

C. Raccord flexible Flexible coupling

D. Filtre à gaz Gas filter

E. Vanne d'interception du 
combustible avec réarmement 
manuel

Fuel interception valve
with manual reset

F. Logement du flux du 
système

Lodging on system flow

G. Chaudière Boiler

A
C

F

E

A

D

Tube capillaire 5 mm
Étalonnage 98°C

Capillary tube 5 mm
calibration 98°C

Genus 
Premium 
Evo HP

A B C D E F Poids
Weight

(kg)

46-65-85 1” 98 50 123 ½” 43 2,1

100-115-
150

1 
1/4” 98 50 123 ½” 43 1,9

Soupape d’interception à combustible 
Fuel interception valve

Капілярна трубка 5 мм, 
відкалібрована на 98 °C

A. Газопровід
B. Запірний кран
C. Гнучка муфта
D. Газовий фільтр
E. Відсічний газовий клапан із ручним зведенням
F. Регулювання потоку системи
G. Котел

Genus 
Premium Evo 
HP

A B C D E F Вага
(кг)

46-65-85
1" 98 50 123 ½" 43 2,1

100-115-150 1 
1/4” 98 50 123 ½" 43 1,9
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Під’єднання трубопроводу для відведення димових газів
Котел розрахований на роботу в режимах В (надходження повітря з 
приміщення) і С (надходження повітря ззовні).
Під час встановлення системи відведення продуктів згоряння необ-
хідно особливо уважно монтувати прокладки, що дають змогу запо-
бігти проникненню димових газів у повітропровід. Для належного 
відведення конденсату горизонтальні ділянки трубопроводів му-
сять мати ухил принаймні 3% в бік котла.
Якщо використовується режим В, у приміщенні, де розташований ко-
тел, має бути забезпечена вентиляція з використанням відповідно-
го повітропроводу, що відповідає вимогам чинного законодавства.  
У приміщеннях із потенційною присутністю корозійних випарів (на-
приклад, пральні, перукарні, зони, де відбуваються гальванічні про-
цеси тощо) потрібно використовувати лише режим С (надходження 
повітря в камеру згоряння ззовні). Це дає змогу захистити котел від 
корозії.
У разі використання коаксіальної системи відведення диму/пода-
вання повітря потрібно монтувати лише оригінальні аксесуари.
Димохід не має контактувати або проходити в безпосередній близь-
кості від займистих матеріалів та/або крізь конструкції будівлі чи сті-
ни, виготовлені з використанням подібних речовин.
Під час заміни старого котла також потрібно обов’язково міняти відпо-
відні елементи системи вентиляції й відведення продуктів згоряння.
Для з’єднання елементів димоходу необхідно використовувати 
вставні компоненти з прокладками. Ці з’єднання завжди мають бути 
спрямовані проти напрямку потоку конденсату.

Типи під’єднання систем відведення димових газів до котлів
• коаксіальне під’єднання котла до трубопроводу для подавання 

повітря й відведення продуктів згоряння;
•  роздільне під’єднання котла до трубопроводу для відведення 

продуктів згоряння з надходженням повітря ззовні;
•  двоканальне під’єднання котла до трубопроводу для відведен-

ня продуктів згоряння з надходженням повітря ззовні.
Для під’єднання котла до трубопроводу для відведення продуктів 
згоряння потрібно обов’язково використовувати матеріали, стійкі 
до негативного впливу конденсату. Докладна інформація щодо дов-
жини та орієнтації з’єднувальних елементів наведена в таблиці «Типи 
трубопроводів для відведення продуктів згоряння». Комплекти ак-
сесуарів для під’єднання димоходів/повітропроводів не входять в 
обсяг постачання приладу — їх потрібно замовляти окремо, оби-
раючи параметри залежно від особливостей конкретного варіанта 
встановлення. У разі виявлення втрати тиску в системі див. каталог 
спеціальних аксесуарів для трубопроводів для відведення продук-
тів згоряння. Обираючи розміри компонентів, потрібно враховувати 
додатковий аеродинамічний опір. Порядок здійснення розрахунку, 
еквівалентні значення довжини та приклади встановлення див. у ка-
талозі аксесуарів для трубопроводів, призначених для відведення 
продуктів згоряння.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Переконайтеся в тому, що повітропроводи й трубопрово-
ди для відведення продуктів згоряння не заблоковані.
Перевірте герметичність трубопроводів для відведення 
продуктів згоряння.
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GENUS PREMIUM EVO HP 45/65 розрахований на під’єднання коак-
сіальної системи подавання повітря та відведення продуктів згорян-
ня типу 80/125.
Щоби під’єднати колектор для відведення продуктів згоряння та 
подавання повітря, використовуйте гвинти з комплекту постачання 
приладу.
Перевірте правильність монтажу прокладок.

У разі використання роздільної системи відведення продуктів зго-
ряння та подавання повітря необхідно встановити відповідний 
адаптер (DN 80-125 на 80-80).

мм

GENUS PREMIUM HP 85/100/115/150 розрахований на під’єднання 
подвійної труби системи з окремим трубопроводом для відведення 
продуктів згоряння та повітропроводом типу 100/110 (але в цьому 
разі потрібно використовувати адаптер).

 мм
 мм

У разі використання коаксіальної системи 110/150 необхідно змон-
тувати відповідний адаптер.

 мм
 мм
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installation installation

Le raccordement de la chaudière GENUS PREMIUM EVO 
HP 45/65 au conduit de cheminée est effectué sur tous les 
appareils au moyen de tubes coaxiaux ø80/125 ou de tuyaux 
double flux ø80/80.
Procéder à l’assemblage du collecteur évacuation des 
fumées et amenée d’air à l’aide des vis fournies. Veiller à bien 
positionner les joints.

En cas d’utilisation de types d’amenée d’air et d’évacuation 
des fumées double, il faut utiliser l’adaptateur spécialement 
prévu (DN 80-125 to 80-80).
DN 80 = 80.5±0.5 mm

Le raccordement de la chaudière GENUS PREMIUM HP 
85/100/115/150 au conduit de cheminée est effectué sur 
tous les appareils au moyen de tuyaux double flux ø100/110.
DN110=110,5       mm 
DN100= 102          mm

En cas d’utilisation de types d’amenée d’air et d’évacuation 
des fumées coaxiaux 110/150, il faut utiliser l’adaptateur 
spécialement prévu.
DN110=110,5           mm 
DN150=151          mm

GENUS PREMIUM EVO HP 45/65 is equipped for connection 
to a 80/125 coaxial air suction and exhaust system. 
Mount the flue gas exhaust and air suction collector using the 
screws provided. 
Make sure that the seals are positioned correctly.

A suitable adapter (DN 80-125 to 80-80) must be used when 
using split suction and exhaust systems.
DN 80 = 80.5±0.5 mm

GENUS PREMIUM HP 85/100/115/150 is equipped for 
connection to a 100/110 twin-pipe flue gas suction and 
exhaust system, but it is necessary to use the adapter.
DN110=110,5       mm
DN100= 102          mm

A suitable adapter must be used when using coaxial system 
110/150.
DN110=110,5           mm 
DN150=151          mm

- 0
+0.8

+0
- 1.3

+0.8

- 1.3
+0

- 0

+0.8
- 0

- 0.8
+0.5

+0.8
- 0

+0.5
- 0.8
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОВІТРОПРОВОДІВ/ТРУБОПРОВОДІВ ДЛЯ ВІДВЕДЕННЯ ПРОДУКТІВ ЗГОРЯННЯ
НОМІНАЛЬНИЙ ДІАМЕТР КОНЦЕНТРИЧНОЇ ТРУБИ НОМІНАЛЬНИЙ ДІАМЕТР ОДИНАРНОЇ ТРУБИ

Ø110/150 Ø80/125 Ø80 Ø100–110
Внутрішній діаметр розтруба з 
допуском

Внутрішній діаметр розтруба з 
допуском

Внутрішній діаметр розтруба з 
допуском

Внутрішній діаметр розтруба з 
допуском

МАТЕРІАЛ
Поліпропілен (трубопровід для відведення продуктів згоряння)
Оцинкована сталь (0,4 мм)/алюміній (1,3 мм)
(повітропровід)

Поліпропілен (трубопровід для відведення продуктів згоряння/
повітропровід)

МАТЕРІАЛ ПРОКЛАДКИ: Чорний штучний каучук (EPDM) для забезпечення стійкості до корозії класу 1
Viton для забезпечення стійкості до корозії класу 2

РОЗТАШУВАННЯ
Тільки зовні будівель Тільки всередині будівель

КЛАС ЗОВНІШНІХ СТІНОК
L0 –

ВІДСТАНЬ ДО ЗАЙМИСТИХ МАТЕРІАЛІВ
00 мм 30 мм

СТІЙКІСТЬ ДО НАГРІВАННЯ
0 Вт/м2K 0 Вт/м2K

ТОВЩИНА СТІНКИ
2,2 мм 2,2 мм

КЛАС ТЕМПЕРАТУРИ
T120 T120

КЛАС ТИСКУ
P1 макс. 200 Па/H1 макс. 5000 Па P1 макс. 200 Па/H1 макс. 5000 Па

КЛАС ВОГНЕСТІЙКОСТІ
E E
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GENUS 
PREMIUM 

EVO

ВИХІДНА 
ПОТУЖНІСТЬ

НОМІНАЛЬНА 
ТЕПЛОТВОРНА 

ЗДАТНІСТЬ

З’ЄДНАННЯ 
ДИМОВІДВОДУ CO2

ТЕМПЕРАТУРА 
ДИМОВИХ ГАЗІВ

ОБСЯГ 
ДИМОВИХ 

ГАЗІВ

МАКС. ОПІР 
ДИМОВІДВОДУ

кВт кВт (DN) мм % °C г/с Па

макс. мін. макс. мін. макс. мін. макс. мін. макс. макс.

HP 45 39,8 11,7 41,0 12,2 80

9,0 8,4

67 63 14,7 130
HP 65 57,3 17,3 58,0 17,4 80 68 61 20,6 150
HP 85 78,0 19,7 80,0 20,0 100 61 63 28,3 140

HP 100 86,1 21,7 88,3 22,1 100 68 63 31,4 140
HP 115 106,3 26,9 109,0 27,3 100 76 65 39,7 180
HP 150 136,2 34,4 140,0 35,0 100 74 63 50,6 200

Таблиця значень довжини трубопроводів для відведення 
продуктів згоряння

Тип димовідводу
Максимальна довжина трубопрово-
дів для подавання повітря/відведен-

ня продуктів згоряння

Діаметр 
труби
(мм)

Максимальна довжина трубопро-
водів для подавання повітря/відве-

дення продуктів згоряння

Діаметр 
труби
(мм)

45 65 85 100
МІН. МАКС. МІН. МАКС. МІН. МАКС. МІН. МАКС.

Коаксіальна 
система

C13
C33
C43

1 12 1 8 ø 80/125 1 5 1 5 ø 110/150

B33 1 12 1 8 ø 80/125 1 5 1 5 ø 110/150

Система 
з подвійною 

трубою

C13
C23
C33
C43

S1 = S2 S1 = S2

ø 80/80

S1 = S2 S1 = S2

ø 100/110
0,5/0,5 24/24 0,5/0,5 15/15 0,5/0,5 24/24 0,5/0,5 24/24

C53
C83

1 + S2 1 + S2
ø 80/80

1 + S2 1 + S2
ø 100/110

1 49 1 16 1 49 1 49
B23 0,5 49 0,5 30 ø 80 0,5 49 0,5 49 ø 110

115 150
МІН. МАКС. МІН. МАКС.

Коаксіальна 
система

C13
C33
C43

1 5 1 5 ø 110/150

B33 1 5 1 5

Система 
з подвійною 

трубою

C13
C23
C33
C43

S1 = S2 S1 = S2

ø 110/110
0,5/0,5 21/21 0,5/0,5 14/14

C53
C83

1 + S2 1 + S2
ø 110/110

1 44 1 27
B23 0,5 43 0,5 28 ø 110/110

S1. = подавання повітря. S2. = трубопровід для відведення продуктів згоряння
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Типи систем подавання повітря/відведення продуктів згоряння

Повітря надходить у зону горіння з приміщення
B23

Відведення продуктів згоряння та 
подавання повітря через інди-
відуальні або спільні трубопро-
води, вбудовані в конструкції 
будівлі.

B33

Система відведення 
продуктів згоряння на-
зовні та подавання по-
вітря крізь зовнішню 
стіну будівлі з різним 
діапазоном значень 
тиску.

Повітря надходить у зону горіння ззовні
C13

Система відведення продуктів згоряння та подавання повітря крізь зовнішню стіну будівлі з 
однаковим діапазоном значень тиску.

Система відведення продуктів згоряння та подавання повітря крізь зовнішню стіну будівлі.

Виводи окремих контурів відведення продуктів згоряння та подавання повітря мають бути 
вписані в квадрат зі стороною 50 см для котлів потужністю до 70 кВт і 100 см для котлів потуж-
ністю 70... 100 кВт.

C33
Система відведення продуктів згоряння та подавання повітря ззовні крізь дах з однаковим 
діапазоном значень тиску.

Для котлів потужністю менше 70 кВт виводи окремих контурів відведення продуктів згоряння 
та подавання повітря мають бути вписані в квадрат зі стороною 50 см, а відстань між площи-
нами двох отворів має бути меншою за 50 см.

Для котлів потужністю понад 70 кВт довжина сторони квадрата становить 100 см, а відстань 
між площинами двох отворів має бути меншою за 100 см.

C43

Відведення продуктів згоряння та подавання повітря через індивідуальні або спільні 
трубопроводи, вбудовані в конструкції будівлі.

C53

Система відведення продуктів згоряння назовні та подавання повітря крізь зовнішню стіну 
будівлі з різним діапазоном значень тиску.

C83

Відведення продуктів згоряння крізь індивідуальний або спільний вбудований димовідвід 
будівлі. Подавання повітря крізь зовнішню стіну.
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Інструкції з монтажу системи подавання 
повітря/відведення продуктів згоряння — коаксіальна 
система

Під’єднання системи відведення продуктів згоряння до пристрою 
має виконувати кваліфікований спеціаліст із дотриманням наведе-
них інструкцій зі встановлення.

Загальні відомості
•  Зберігайте всі матеріали в приміщенні.
•  Заповніть етикетку димаря (якщо вона входить у комплект по-

стачання) і розмістіть її поряд із адаптером котла.
•  Труби потрібно встановлювати без жодного натягу.
•  Враховуйте напрямок руху диму: роз’єми мають бути спрямова-

ні на вихід з обладнання.
•  Не розміщуйте димар на стіні, виготовленій із займистих матері-

алів або дерева.
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Обрізування труби
• Витягніть внутрішню трубу, повертаючи її, доки вона не вивільниться.
•  Обріжте трубу для подавання повітря на таку саму довжину, як і 

трубу для відведення продуктів згоряння.
•  Видаліть задирки з обрізаної кромки, щоби запобігти пошко-

дженню прокладок.
• З’єднайте труби.

Складання системи відведення продуктів згоряння
З’єднайте труби, починаючи від котла. Щоби виконати належне з’єд-
нання, повертайте труби та проштовхуйте їх до контакту з монтаж-
ною поверхнею.
ПРИМІТКА. Для змащування можна використовувати лише воду.

Коліна труб
У разі використання поворотних елементів максимальну допустиму 
довжину системи відведення продуктів згоряння можна визначити 
за допомогою таблиці, наведеній на сторінці 33.
Подовжувачі труб необхідно фіксувати на стінах за допомогою крі-
пильних хомутів. Для кожного подовжувача використовуйте один 
хомут, який необхідно монтувати одразу за муфтою. Інші хомути на по-
довжувачах необхідно розміщувати після кожного коліна з кутом 90°.
Важлива інформація
Монтаж можна здійснювати тільки зовні будівель на стінах із него-
рючих матеріалів.

Очищення
Для очищення зовнішніх поверхонь використовуйте вологу тканину 
або невелику кількість мийного засобу.

Інструкції з монтажу — система з подвійною трубою
Під’єднання системи відведення продуктів згоряння до пристрою 
має виконувати кваліфікований спеціаліст із дотриманням наведе-
них інструкцій зі встановлення.

Загальні відомості
•  Зберігайте всі матеріали в приміщенні.
•  Перевірте використовувані компоненти на наявність ознак по-

шкоджень.
•  Під час монтажу дотримуйтеся чинних вимог місцевих норм.
•  Заповніть етикетку димаря (якщо вона входить у комплект по-

стачання) і розмістіть її поряд із адаптером котла.
•  Труби потрібно встановлювати без жодного натягу.
•  Враховуйте напрямок руху диму: роз’єми мають бути спрямова-

ні на вихід з обладнання.

Складання системи відведення продуктів згоряння
Починайте складання від котла.
Щоби виконати належне з’єднання, повертайте труби та проштов-
хуйте їх до контакту з нижньою частиною муфти.
ПРИМІТКА. не слід використовувати для змащування мило чи мастило.
  Для змащування можна використовувати лише воду.
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Installation Installation

3°

A

!

B

8-15 mm8-15 mm

Coudes dans les conduits
Les rallonges du conduit doivent être fi xées au mur au 
moyen de clips de support. Utiliser un clip pour chaque ral-
longe, directement à côté du manchon. Installer un autre clip 
sur la rallonge après chaque coude à 90°.

Important
Installation uniquement en extérieur, sur un mur ignifuge.

Entretien
L’extérieur peut être nettoyé avec un chiffon humide ou avec 
un peu de détergent..

Pipes bends
Pipe extensions must be fi xed to the wall using support clips. 
Use one clamp for each extension directly beside the sleeve. 
Fit another clamp to the extension after each 90° bend.

Important
Install only inside buildings on unflamable walls.

Cleaning
Outside can be cleaned with a wet towel or with some deter-
gent.

Instructions de montage pour les terminaux verticaux

MISE EN GARDE !
Si l’installation est à proximité d’une source lumineuse, 
des insectes risquent de s’introduire dans l’ouverture. 
Recommander au propriétaire de nettoyer régulièrement 
l’ouverture. Pendant les travaux d’installation, veiller à ce 
qu’aucun débris, tels que des copeaux, limailles ou frag-
ments de mortier pénètrent dans le conduit d’admission 
d’air/d’évacuation des fumées. 

Montage
Vérifiez que la sortie de toit et les accessoires ne soient pas 
endommagés.

Différents types de terminaux de conduit d’évacuation

1. Tuile synthétique

2. Sonin détanchéité (toit plat)

3. Tuile universale avec rotule

• Déterminez en fonction de la couverture de toit le type de 
tuile requi: la tiule synthétique ou la tuile universelle avec 
rotule ou solin détanchéité; pour un toit plat.

Installation Instructions of vertical flue terminals

WARNING!
If installed near a light, insects may fly into the opening. 
Tell the home owner to clean the opening regularly.
Ensure while installation work is being carried out that no 
debris such as swarf, filings or fragments of mortar are al-
lowed to remain in the air/flue duct.

Installation
Make sure that the flue terminal is not damaged.

                                  
               Different types of flue terminal:

1. Synthetic tile

2. Flat roof flashing

3. Universal pitched roof flashing

• Taking the roofing into account, determine the type of 
weather collar synthetic file or universal pitched roof 
flashing; for a flat roof an aluminium flat roof flashing.

1 2 3 
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Tell the home owner to clean the opening regularly.
Ensure while installation work is being carried out that no 
debris such as swarf, filings or fragments of mortar are al-
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Installation
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               Different types of flue terminal:
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weather collar synthetic file or universal pitched roof 
flashing; for a flat roof an aluminium flat roof flashing.

1 2 3 

Коліна труб
Подовжувачі труб необхідно фіксувати на стінах за допомогою крі-
пильних хомутів. Для кожного подовжувача використовуйте один хо-
мут, який необхідно монтувати одразу за муфтою. Інші хомути на по-
довжувачах необхідно розміщувати після кожного коліна з кутом 90°.

Важлива інформація
Монтаж можна здійснювати тільки всередині будівель на стінах із 
негорючих матеріалів.

Очищення
Для очищення зовнішніх поверхонь використовуйте вологу тканину 
або невелику кількість мийного засобу.

Інструкції з монтажу вертикальних виходів системи  
відведення продуктів згоряння

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
У разі встановлення поруч із джерелом світла в отвір можуть залі-
тати комахи. Попросіть домовласника регулярно очищувати отвір.
Під час виконання монтажних робіт переконайтеся в тому, що в 
трубопроводі подавання повітря/відведення продуктів згорян-
ня не залишилося сміття на кшталт металевої стружки, тирси чи 
шматків будівельного розчину.

Встановлення
Переконайтеся в тому, що вихідний елемент системи відведення 
продуктів згоряння не пошкоджений.

Різні типи вихідних елементів системи відведення продуктів 
згоряння:

1. Манжета для синтетичної черепиці

2. Манжета для плаского даху

3. Універсальна манжета для двоскатного даху

•  Враховуючи параметри даху, оберіть відповідний тип манжети 
(для синтетичної черепиці чи універсальну); для плаского даху 
використовуйте алюмінієву манжету.

мм
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•  Визначте місце розташування виходу системи відведення про-
дуктів згоряння. Для вкритої черепицею поверхні використо-
вуйте універсальну манжету для двоскатного даху.

Виконайте отвір для розміщення вихідного елементу системи відве-
дення продуктів згоряння ззовні. Простежте за тим, щоби тирса або 
пил не потрапили в котел.

•  Змонтуйте манжету та обережно просуньте вихідний елемент 
системи відведення продуктів згоряння крізь дах ззовні.

Попередження! Не повертайте кришку!

•  Розташуйте вихідний елемент системи відведення продуктів 
згоряння вертикально, використовуючи для цього спиртовий 
рівень.

 За потреби можна змонтувати накладні пластини, що постача-
ються окремо.

• Надягніть хомут із комплекту постачання на вихідний елемент 
системи відведення продуктів згоряння та прикріпіть його до 
конструкції даху. На цьому етапі не затягуйте хомут до кінця.

Концентрична труба
Визначте довжину труб для відведення продуктів згоряння та змон-
туйте їх разом із хомутами відповідно до інструкцій, наведених на 
попередніх сторінках.
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installation installation

• Mettez la tuile ou le solin en place, et insérez prudem-
ment la sortie de l’extérieur do toit. 

Attention! Ne toutnez pas la coiffe!

• Redressez la sortie è l’aide d’un niveau et placez les pla-
ques de finition intérieure (non fournies, livrables sur 
demande).Placez la bride de toit autour de la sortie et 
fixez-le au construction de toit. Ne pas fixerle collier à la 
construction avant d’avoir déterminé la longueur des ral-
longes.

• Fit the weather collar and carefully insert the flue  ter-
minal through the roof from the outside.

Warning! Don’t turn the cap!
• Put the flue terminal into a vertical position using an 

air level.
If desired, cover plates, to be supplied separately, can be 
fitted.

• Fix the supplied wall clamp round the flue terminal and fit 
it to the roof construction. Do not tighten the clamp yet.

Concentric
Determine the length of the flue pipes and install these with 
the clamps in accordance with the installation instructions
in the previous pages.

Concentrique
Déterminer la longueur des conduits d’évacuation et les ins-
taller au moyen de clips, conformément aux consignes d’ins-
tallation des pages précédentes.

• Déterminez le lieu de la construction de sortie en fonction 
de la tuile et/ou la chaudière. En cas d’un toit en tuiles, il 
faut tenir une tuile universale avec rotule.

Percez un trou de l’extérieur pour le tuyau. Veillez à ce que la 
chaudière soit protégée contre 
la poussière et la sciure.

• Determine where the flue terminal will be positioned. 
With a tile roof use the universal pitched roof flashing.

Make a hole for the flue terminal from the outside. Ensure that 
no saw dust or dust gets into the boiler.
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Подвійна труба
Змонтуйте прокладку та з’єднання подвійної труби.
Переконайтеся в тому, що прокладка не пошкоджена. Пересвідчіть-
ся, що труба для відведення продуктів згоряння й труба для пода-
вання повітря не переплутані місцями — труба для подавання пові-
тря має бути розташована в центрі під вихідним елементом системи 
відведення продуктів згоряння.
•  Затягніть хомут для кріплення елементів до даху та переконай-

теся в тому, що всі кроки були виконані в належний спосіб.

Інструкції з монтажу горизонтальних виходів системи  
відведення продуктів згоряння

Дії перед монтажем вихідного елементу
Перед встановленням вихідного елементу системи відведення про-
дуктів згоряння потрібно виконати такі операції:
• Переконайтеся в тому, що вихідний елемент системи відведення 

продуктів згоряння не пошкоджений.
• Визначте місце розташування виходу системи відведення про-

дуктів згоряння.
• Просвердліть у стіні отвір, діаметр якого має перевищувати діа-

метр труби для подавання повітря не більше, ніж на 10 мм.
• Горизонтальний вихід системи відведення продуктів згоряння з 

гнучкими зовнішніми прокладками можна проштовхувати зсере-
дини назовні — у цьому разі діаметр просвердленого отвору має 
бути більшим за діаметр труби для подавання повітря на 25 мм.

Потурбуйтесь про захист приладу від пилу й сміття під час свердління.

Монтаж вихідного елементу системи відведення продуктів 
згоряння
Виміряйте товщину стіни та, за потреби, обріжте вихідний елемент 
системи відведення продуктів згоряння до потрібної довжини.
Видаліть задирки.

Увага!
Довжина вважається правильною, якщо зовнішня настінна 
пластина або муфта прилягають до зовнішньої стіни.
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Installation Installation

Bi-tube
Placez le joint et placez le manchon. Veillez è ce que le joint 
dans le manchon ne soit pas endommagés. Veillez à ne pas 
confondre le tuyau de flue et celui d’air; le tuyau de flue se fait 
au centre en dessous de la sortie.
• Fixez la bride de toit et controlez l’installation.

Twin tube
Fit the gasket and the twin tube connection.
Make sure that the gasket is not damaged. Ensure that the flue 
tube and the air inlet tube are not exchanged; the flue tube is 
the pipe in the centre below the flue terminal.
• Secure the roof wall clamp and check that all steps have 

been carried out correctly.
Installation des terminaux de conduit d’évacuation 

horizontal

Avant d’installer le terminal
Avant d’assembler le terminal d’évacuation, il est nécessaire 
de réaliser les opérations suivantes :
• Vérifier si le terminal du conduit d’évacuation est en-

dommagé.
• Déterminer l’emplacement proposé pour le terminal 

du conduit d’évacuation.
• Percer un trou à travers le mur dont les dimensions sont 

supérieures à celles de l’admission d’air du terminal du 
conduit d’évacuation de 10 mm au plus.

• Il est possible d’installer les joints extérieurs souples à 
l’envers sur le terminal du conduit d’évacuation hori-
zontal, auquel cas le trou percé doit être plus large que 
le diamètre de l’admission d’air de 25 mm. 

Prendre soin de protéger l’appareil contre la poussière et les 
débris pendant le perçage

Installation du terminal du conduit d’évacuation
Déterminer l’épaisseur du mur et découper le terminal qui 
traverse le mur à la longueur correspondante si nécessaire.
Retirer les copeaux.

Mise en garde !
La longueur est correcte si la plaque ou rosette sur le mur 
extérieur affleure le mur extérieur.

Installation of horizontal flue terminals

Before installing the terminal
Before assembling the flue terminal, it is first necessary to 
perform the following operations:
• Check the flue terminal for possible damage.
• Determine the proposed location of the flue terminal.
• Drill a hole through the wall of a max. of 10 mm wider 

then the air supply pipe for the flue terminal.
• Horizontal flue terminal with flexible exterior gaskets 

can be installed inside out, in which case the drilled 
hole must be 25mm wider then the diameter of the air 
supply pipe. 

Take due care to protect the appliance from dust and grit 
during drilling.

Installing the flue terminal
Determine the thickness of the wall and cut if necessary the 
wall terminal to the corrisponding length.
Remove the burs.

Attention!
The length is correct if the outer wall plate or rosette are 
flush with the outside wall.
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• Fixez la bride de toit et controlez l’installation.

Twin tube
Fit the gasket and the twin tube connection.
Make sure that the gasket is not damaged. Ensure that the flue 
tube and the air inlet tube are not exchanged; the flue tube is 
the pipe in the centre below the flue terminal.
• Secure the roof wall clamp and check that all steps have 

been carried out correctly.
Installation des terminaux de conduit d’évacuation 

horizontal

Avant d’installer le terminal
Avant d’assembler le terminal d’évacuation, il est nécessaire 
de réaliser les opérations suivantes :
• Vérifier si le terminal du conduit d’évacuation est en-

dommagé.
• Déterminer l’emplacement proposé pour le terminal 

du conduit d’évacuation.
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supérieures à celles de l’admission d’air du terminal du 
conduit d’évacuation de 10 mm au plus.
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Installing the flue terminal
Determine the thickness of the wall and cut if necessary the 
wall terminal to the corrisponding length.
Remove the burs.

Attention!
The length is correct if the outer wall plate or rosette are 
flush with the outside wall.
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Вставте вихідний елемент системи відведення продуктів згоряння в 
просвердлений отвір. Труба для подавання повітря системи відведен-
ня продуктів згоряння має бути встановлена горизонтально або дещо 
нахилена назовні (максимальний перепад становить 10 мм на 1 м).

Щоб уникнути потрапляння дощової води в систему, переконайтеся 
в тому, що вихідний елемент системи відведення продуктів згорян-
ня не перевернутий.
  
Заповніть проміжок у стіні довко-
ла труби для подавання повітря 
водостійким герметиком.

Змонтуйте муфти або настінні 
пластини довкола виходу системи 
відведення продуктів згоряння та 
закріпіть їх гвинтами або кріплен-
нями з комплекту постачання.

Список компонентів:

1. Горизонтальний вихідний елемент системи відведення продук-
тів згоряння.

2. Настінна пластина або муфта.
3. Концентричне коліно.
4. З’єднувальне коліно (додаткове обладнання).
5. Труба для відведення продуктів згоряння.
6. Труба для подавання повітря.
7. З’єднання подвійної труби.
 

Під’єднання трубопроводу для відведення димових газів
Під’єднайте пристрій до вихідного отвору. Починайте виконувати роботу 
від виходу котла. Для змащування прокладок використовуйте лише воду.

 

Важлива інформація
Під час встановлення компонентів неухильно дотримуйтеся ви-
мог місцевих норм.
Для очищення можна використовувати вологу тканину або не-
велику кількість мийного засобу.
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Insérer le terminal du conduit d’évacuation dans le trou percé. 
L’admission d’air pour le terminal du conduit d’évacuation 
doit être installée soit de niveau, soit inclinée légèrement vers 
le bas sur l’extérieur (10 mm maxi par mètre). 

Pour éviter que l’eau de pluie ne pénètre dans le circuit, veiller 
à ce que le terminal du conduit d’évacuation ne soit jamais 
installé à l’envers.

Fermer l’espace entre l’admissi-
on d’air et le trou dans le mur au 
moyen d’un produit d’étanchéité.

Installer les rosettes ou les plaques 
murales autour du terminal du 
conduit d’évacuation et fixer au 
moyen de vis ou du kit.

Insert the flue terminal into the drilled hole. The air supply 
pipe for the flue terminal must either be installed level or tilted 
slightly downwards to the outside (max. 10 mm per meter). 

To prevent rainwater from penetrating the system, ensure that 
the flue terminal is never installed upside-down.

Close the gap between the air intake 
pipe and rhe hole in the wall with wa-
ter resistant sealant.

Install the rosettes or wall plates 
around the flue terminal and attach 
with screws or kit.

Liste des pièces

1.    Terminal de conduit d’évacuation horizontal
2.    Plaque murale ou rosette
3.    Coude concentrique
4.    Coude de blocage (facultatif )
5.    Conduit d’évacuation
6.    Conduit d’amenèe d’air
7.    Raccord de double conduit.

4

3

2

1

Part list:

1.    Horizontal fl ue terminal
2.    Wall plate or rosette
3.    Concentric bend
4.    Locking bend (optional)
5.    Conduit d’évacuation
6.    Conduit d’amenèe d’air
7.    Twin pipe connection.

7

6

5

Raccorder le conduit d’évacuation
Connecter l’appareil au terminal. Commencer à la sortie de 
l’appareil. Utiliser uniquement de l’eau pour graisser les joints

Connecting the flue
Connect the appliance to the terminal. Start at the outlet of 
the appliance. Use only water for greasing the seals

Entretien
L’installation, l’entretien et toute autre intervention doivent 
être effectués conformément aux normes en vigueur et aux 
indications fournies par le fabricant.
L’extérieur peut être nettoyé avec un chiffon humide ou 
avec un peu de détergent.

Important
Install products according to National Regulations.
Cleaning is possible with a wet towel or with some deter-
gent.
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Перед виконанням будь-яких робіт на котлі потрібно 
від’єднати його від джерела живлення за допомогою зо-
внішнього двополюсного вимикача.

Електричні з’єднання
Щоби забезпечити належний рівень безпеки, зверніться по допо-
могу до кваліфікованого технічного спеціаліста для ретельної пере-
вірки електричної системи. Виробник не несе відповідальності за 
будь-які пошкодження, що виникли внаслідок відсутності належно-
го заземлення чи несправності електромережі.
Переконайтеся в тому, що система розрахована на максимальну 
споживану потужність котла (див. табличку з основними даними на 
пристрої). Пересвідчіться, що використовуються проводи з площею 
перерізу не менше 0,75 мм2.
Для забезпечення коректної роботи приладу його потрібно під’єд-
нати до системи заземлення з відповідними параметрами.
Силовий кабель необхідно підключити до джерела живлення з на-
пругою 230 В і частотою 50 Гц (враховуючи розташування виводів 
фази, нейтралі та заземлення).
 

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ!
Для підключення до електромережі має бути змонто-
ване постійне з’єднання (використання розетки та ште-
псельної вилки не допускається), а в лінії живлення по-
трібно встановити двополюсний вимикач із відстанню 
між контактами не менше 3 мм.

Категорично заборонено використовувати розетки з кілько-
ма силовими роз’ємами, подовжувачі або перехідники.
Для заземлення пристрою в жодному разі не можна застосо-
вувати трубопроводи, що входять до складу водопровідних, 
нагрівальних і газових систем.
Котел не оснащений системою блискавкозахисту. Для замі-
ни запобіжників використовуйте швидкодіючі запобіжники 
номіналом 2 А.

  ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Інформація щодо належного підключення та розміщення 
проводів додаткового периферійного обладнання наве-
дена в рекомендаціях щодо встановлення цих пристроїв.
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ATTENTION
Avant toute intervention dans la chaudière, 
couper l’alimentation électrique en plaçant 
l’interrupteur bipolaire extérieur sur “OFF”. 
Respecter les connexions neutre/phase.

Raccordement électrique
Pour une plus grande sécurité, faire effectuer un contrôle 
rigoureux de l’installation électrique par un personnel 
qualifié. Le constructeur n’est pas responsable des éventuels 
dommages provoqués par une installation qui n’a pas 
été reliée à la terre ou en raison d’anomalies au niveau de 
l’alimentation électrique. Vérifier que l’installation est adaptée 
à la puissance maximale absorbée par la chaudière et indiquée 
sur la plaque signalétique. Veiller à ce que la section des câbles 
soit supérieure ou égale à 0,75mm2.
Il est indispensable de relier l’appareil à une installation de 
mise à la terre efficace pour garantir la sécurité de l’appareil.
Raccorder le câble d’alimentation fourni à un réseau 230V-50Hz 
et veiller à respecter la polarisation L-N et le raccordement à la 
terre.

IMPORTANT!
Connection to the electricity mains supply must be 
performed using a fi xed connection (not with a mobile 
plug) and a bipolar switch with a minimum contact 
opening of 3 mm must be fi tted.

The use of multiplugs, extension leads or adaptors is 
strictly prohibited.
It is strictly forbidden to use the piping from the 
hydraulic, heating and gas systems for the appliance 
earthing connection.
The boiler is not protected against the effects caused by 
lightning. If the mains fuses need to be replaced, use 2A 
rapid fuses

WARNING
For the connection and positioning of the wires 
belonging to optional peripheral units, please refer 
to the advice relating to the installation of these 
units.

Electrical connection KIT SYSTEM external boiler
Chaudière extérieur Raccordement électrique KIT SYSTEM

H05V2V2-F
60

N
L

WARNING
Before performing any work on the boiler, first 
disconnect it from the electrical power supply 
using the external bipolar switch.

Electrical connections
For increased safety, ask a qualified technician to perform a 
thorough check of the electrical system. The manufacturer 
is not responsible for any damage caused by the lack of a 
suitable earthing system or by the malfunctioning of the 
electricity mains supply.
Make sure that the system is able to withstand the maximum 
power absorbed by the boiler (this is indicated on the 
appliance data plate). Check that the section of the wires is 
suitable and is not less 0,75 mm2

The appliance must be connected to an efficient earthing 
system if it is to operate correctly.
The power supply cable must be connected to a 230V-50Hz 
network, where the L-N poles and the earth connection are 
all respected.

IMPORTANT!
Le branchement sur le secteur électrique doit être réalisé 
au moyen d’une connexion fi xe (pas avec une prise 
mobile) et d’un commutateur bipolaire, doté d’un contact 
dont l’ouverture minimale est de 3 mm.

Les prises multiples, rallonges et adaptateurs sont 
interdits.
Il est interdit d’utiliser les tubes de l’installation 
hydraulique, de chauffage ou du gaz pour la mise à la 
terre de l’appareil.
La chaudière n’est pas protégée contre la foudre.
S’il faut changer les fusibles, utiliser des fusibles de type 
rapides (2A).

AVERTISSEMENT
Pour le branchement et le positionnement des fils 
appartenant à des périphériques en option, veuillez 
consulter les conseils relatifs à l’installation de ces 
appareils.

Electrical connection KIT CIRCULATOR
Connexion électrique KIT CIRCULATEUR

For connecting the circulators, follow the instructions contained in the KIT.
See also Wiring diagram 
Pour connecter les circulateurs, suivez les instructions contenues dans le KIT. Voir également le 
schéma de câblage
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Електричні з’єднання для циркуляційного насоса Електричні з’єднання для системи зовнішнього водонагрівача

головна
плата

Інформація про алгоритм підключення циркуляційного насоса наведена в інструкці-
ях, що входять у комплект його постачання.
Також див. схему електричних з’єднань.

Зовнішній 
водонагрівач
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Під’єднання периферійних пристроїв
Щоб отримати доступ до клем для під’єднання периферійних при-
строїв, виконайте такі дії:
– Від’єднайте котел від джерела живлення.
– Зніміть кришку.
– Поверніть панель управління, потягнувши її вперед.
– Розблокуйте два фіксатори (поз. а) і поверніть кришку (поз. b), 

щоб отримати доступ до клем, призначених для під’єднання пе-
риферійних пристроїв.

– Відкрутіть два гвинти (поз. с) і зніміть кришку.

Клеми для під’єднання периферійних пристроїв:
BUS — пульт дистанційного керування (модуляційний пристрій)
FLOOR/TA2 — термостат контуру опалення підлоги або кімнатний 
термостат 2 (обирається за допомогою параметра 223, заводське 
налаштування = термостат контуру опалення підлоги)
SE — зовнішній датчик (ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ)
TNK — датчик температури бака
SOL — датчик температури геліосистеми
TA1 — кімнатний термостат 1
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Raccordement des périphériques
Pour accéder à la barrette de raccordement des périphériques
procéder comme suit :
- Débrancher l’alimentation de la chaudière
- Retirer le panneau avant
- Basculer le boîtier électrique vers l’avant
- Pousser sur les 2 clips (rep. a), puis faire une rotation au cou-
vercle (rep. b) afin d’accèder aux connexions des périphé-
riques
- Devisser les deux vis (rep. c) et retirer le couvercle afin d’accè-
der à la carte électronique.

a

b c

d

On y trouve les connexions pour :
BUS - Expert control ou Easy control bus
FLOOR-TA2 - le thermostat plancher chauffant ou
le thermostat d’ambiance de la zone 2
(sélectionner par le paramètre 223)
TNK - sonde ballon
SE - sonde externe
SOL - sonde solaire
TA1 - thermostat d’ambiance de la zone 1

BUS
T B

TA2 SE TNK SOL TA1

Peripheral unit connection
To access peripheral unit connections carry out the following 
steps:
- Disconnect the boiler from the power supply
- Remove the casing
- Rotate the control panel while pulling it forwards
- Unhook the two clips “a”, rotate the cover “b” to have access 
to the peripherical connections
- Unscrew the two screws “c” and remove the coverтаких 

Peripheral connections:
BUS -  Remote control connection (modulating device)
FLOOR/ TA2 - the underfloor heating thermostat or the room
thermostat 2 (selected via parameter 223 - factory setting =
underfloor heating thermostat)
SE -Outdoor sensor - OPTION
TNK - Tank temperature probe
SOL - Solar temperature probe
TA1 -  Room thermostat 1

BUS
T B FLOOR

TA2 SE TNK SOL TA1

CN
1

OK

Sensys

1 2 3 4 5 6 7

Sensys 
Commande à distance
Remote Control Sonde extérierur

External Sensor
Thermostat d’ambiance
Room Thermostat 1

sonde ballon
Tank Thermostat
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Електрична схема
Щоби забезпечити належний рівень безпеки, зверніться по допомо-
гу до кваліфікованого технічного спеціаліста для ретельної перевір-
ки електричної системи.
Виробник не несе відповідальності за будь-які пошкодження, що ви-
никли внаслідок відсутності належного заземлення чи несправності 
електромережі.
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Mise en fonction Commissioning

Procedure de mise en marche
Appuyer sur la touche ON/OFF, l’afficheur 
s’allume.
L’écran affiche la procédure d’initialisation 
- indiqué par la barre.

Lorsque que la procédure est terminée, 
l’écran affiche les températures réglée 
pour le chauffage et le sanitaire 
(configuration de l’affichage: Chaudière 
basique). 

Après configurer la date, l’heure et la 
langue.
Procéder comme décrit dans le 
paragraphe MENU USAGER du «Manuel 
pour l’utilisateur.”
Dans le MENU USAGER, on peut choisir 
entre différents modes de réglage de 
l’affichage:
a - chaudière Basique - réglage d’usine
b -  chaudière Complete.

La modalité chaudière Complete affiche, 
en plus de la version chaudière Basique:
- Manomètre digital
- Menu déroulant
- Signalisation présence flamme
- Sonde solaire raccordé

Première mise en service
Pour garantir la sécurité et le fonctionnement correct de 
l’appareil, la mise en service de la chaudière doit être effectuée 
par un professionnel qualifié conformément aux règles en 
vigueur.

Alimentation Électrique
• Vérifier que la tension et la fréquence d’alimentation 

coïncident avec les données rapportées sur la plaque de 
la chaudière.

• Basculer le commutateur bipolaire externe sur ON.

Remplissage du circuit hydraulique
• ouvrir les purgeurs des radiateurs de l’installation et celui 

de l’échangeur primaire
• vérifier que le purgeur automatique du circulateur est 

ouvert (bouchon de purgeur en position haute)
• ouvrir les robinets de remplissage du disconnecteur 

jusqu’à une pression de 1-1,5 bar
• fermer les purgeurs d’air sur l’échangeur primaire et sur 

les radiateurs dès qu’il sort de l’eau.

Alimentation Gaz
• vérifier que le type de gaz distribué correspond à celui 

indiqué sur la plaque signalétique de la chaudière,
• ouvrir les portes et les fenêtres,
• éviter tout contact avec des étincelles ou des flammes, 

vérifier l’étanchéité de l’installation gaz. Pour cela ouvrir le 
robinet gaz de l’installation et mettre le robinet de gaz de 
la chaudière en position fermée pendant 10 minutes. Le 
compteur ne doit indiquer aucun passage de gaz.inuti il 
contatore non deve indicare alcun passaggio di gas.

01/01/2000 00:00

40°C 70°C

40°C 70°C

0,7 bar

Stand-by

Start-up procedure
Press the ON/OFF button on the control 
panel to switch on the boiler: the display 
will light up.
The initialisation procedure - indicated by 
the bar - begins.

Once the procedure is completed, the 
display will visualise the temperatures set 
for the central heating and domestic hot 

water circuits (display configuration: boiler 
base).

The boiler will request the setting of the 
date, time and language. Proceed as 
indicated in the USER MENU paragraph 
of the “User Operating Manual”. From 
the USER MENU it is possible to choose 
between different display configurations:
a - boiler BASE - default configuration
b - boiler COMPLETE.

The complete visualisation mode provides 
the following additional information 
compared to the basic mode:
- indication of the plant pressure
- visualisation of the burner ignition
- descriptive text of the various operations 
performed by the burner
- indication of the post-circulation 
functions (domestic hot water and central 
heating)

Initial procedures
To guarantee safety and the correct operation of the appliance 
the boiler must be prepared for operation by a qualified 
technician who possesses the skills which are required by law.

Electricity supply
• Check that the voltage and frequency of the electricity 

supply correspond to the data shown on the boiler data 
plate;

• Make sure that the earthing connection is efficient.

Filling the hydraulic circuit
Proceed in the following manner:
• Open cold water inlet tap;
• Lift the cap on the automatic air relief valve on the 

circulation pump;
• Gradually open the valve under the boiler
• Open each air release tap starting with the lowest point 

and close it only when clear water, free of air, is visible.
• Clause the valve under the boiler when at least 1 bar 

registers on the pressure gauge.

Gas supply
Proceed in the following manner:
- make sure that the main gas supply uses the same type of 
gas as indicated on the boiler data plate;
- Open all doors and windows;
- Make sure there are no sparks or naked flames in the room;
- Make sure that the system does not leak fuel using a cut-off 
valve inside the boiler itself which should be closed and then 
opened while the gas valve is disabled. The meter must not 
show any signs of gas being used for 10 minutes.

 Послідовність запуску
Щоб увімкнути котел, натисніть кнопку вмикан-
ня/вимикання на його панелі управління. Після 
цього ввімкнеться дисплей.
Розпочнеться процедура ініціалізації, на яку вка-
зуватиме відображуваний на дисплеї індикатор 
зі смужками.

Після завершення цього процесу на дисплеї ві-
добразяться задані значення температури для 
контуру центрального опалення й контуру га-
рячого водопостачання (режим відображення: 
Boiler base («Базова конфігурація котла»)).

Потім з’явиться запит на введення дати й часу, а 
також на вибір мови. Дотримуйтеся вказівок, на-
ведених у розділі «МЕНЮ КОРИСТУВАЧА» посіб-
ника з експлуатації. Розділ USER MENU («МЕНЮ 
КОРИСТУВАЧА») дає змогу обрати різні варіанти 
відображення даних на дисплеї:
a.  Boiler base («Базова конфігурація котла»), кон-

фігурація за замовчуванням;
b.  Boiler complete («Повна конфігурація котла»).

У режимі відображення повної конфігурації при-
ладу на додачу до базової демонструється така 
додаткова інформація:
–  значення тиску в котлі;
–  індикація розпалювання пальника;
–  пояснювальний текст щодо різних операцій, 

які виконуються пальником;
–  індикація функцій, пов’язаних із додатковою 

циркуляцією.
   
Початкові процедури
Безпеку та належне функціонування кoтла можна гарантувати лише 
за умови його підготовки до експлуатації кваліфікованим технічним 
спеціалістом, рівень підготовки якого відповідає вимогам законо-
давства.

Електроживлення
• Переконайтеся в тому, що напруга й частота в електромережі від-

повідають параметрам, вказаним на табличці з основними дани-
ми котла.

• Пересвідчіться, що пристрій був правильно заземлений.

Заповнення гідравлічного контуру
Дотримуйтеся такої послідовності дій:
• Відкрийте вентиль на вході контуру холодної води.
• Підніміть ковпачок на автоматичному клапані, що використову-

ється для випуску повітря циркуляційного насоса.
• Повільно відкрийте кран під котлом.
• По черзі відкривайте крани для випуску повітря (починаючи з 

найнижчої точки) і закривайте їх лише після того, як з приладу 
почне виходити чиста вода без повітря.

• Закрийте кран під котлом, коли значення тиску на манометрі сяг-
не принаймні 1 бар.

Газопостачання
Дотримуйтеся такої послідовності дій:
–  Переконайтеся в тому, що тип газу в газопроводі відповідає вка-

заному на табличці з основними даними котла.
–  Відчиніть усі двері та вікна.
–  Пересвідчіться у відсутності в приміщенні джерел відкритого вог-

ню та іскор.
–  Перевірте систему на відсутність витоків. Для цього попередньо 

перекривши газовий клапан, закрийте, а потім знову відкрийте 
основний газовий кран. Упродовж 10 хвилин лічильник не має 
реєструвати витрату газу.
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Перше ввімкнення
1. Переконайтеся в тому, що:
–  Основний газовий кран перекритий.
–  Електричні з’єднання виконані в належний спосіб.
 Ще раз пересвідчіться в тому, що жовто-зелений заземлюваль-

ний провід під’єднаний до справного контуру заземлення.
–  За допомогою викрутки підніміть ковпачок на автоматичному 

клапані для випуску повітря циркуляційного насоса.

 
2. Запустіть котел, натиснувши кнопку вмикання/вимикання, і за до-
помогою кнопки MODE («РЕЖИМ») оберіть режим очікування, у яко-
му запити на гаряче водопостачання чи опалення не обробляються.
3. Запустіть цикл видалення повітря, натиснувши кнопку ESC та утри-
муючи її впродовж 5 с. Після цього котел запустить цикл видалення 
повітря тривалістю приблизно 7 хв. Щоби перервати його, натисніть 
кнопку ESC. Після завершення цієї процедури перевірте наявність по-
вітря в системі. Якщо воно ще залишилося, повторіть описані вище дії.
4. Випустіть повітря з радіаторів.
5. Перевірте показання манометра, щоби переконатися в тому, що 
в системі створений достатній тиск (1–1,5 мбар). Якщо ні, на дисплеї 
відобразиться попередження про необхідність повторного встанов-
лення належного тиску. Повторно відрегулюйте значення тиску, від-
кривши кран на вході холодної води під котлом.
6. Трубопровід для відведення продуктів згоряння мусить мати відпо-
відні розміри. Крім того, стежте за тим, щоби він нічим не блокувався.
7. Усі необхідні вентиляційні отвори в приміщенні мають бути від-
криті (метод роботи В, описаний вище).
8. Перевірте наявність води в сифоні. Якщо води в ньому немає, її 
необхідно долити.

ПРИМІТКА. Якщо котел не використовувався впродовж трива-
лого періоду часу, перед його повторним запуском потрібно за-
повнити сифон.
Залишати сифон порожнім небезпечно, оскільки в цьому разі 
виникає ризик потрапляння продуктів згоряння в приміщення.

9. Відкрийте газовий кран і перевірте стан прокладок у місцях з’єд-
нань, включно з прокладками для ущільнення з’єднань котла: лі-
чильник не має реєструвати витрату газу. У разі виявлення витоків 
їх потрібно буде усунути.
10.  Увімкніть котел, обравши режим опалення або гарячого водопо-
стачання за допомогою кнопки MODE («РЕЖИМ»).

Функція видалення повітря
Під час заповнення водою або в разі виявлення надмірної 
кількості повітря в системі можна активувати цикл його ви-
далення, натиснувши та утримуючи кнопку ESC упродовж 5 с. 
Після цього котел запустить цикл видалення повітря тривалі-
стю приблизно 7 хвилин. Після завершення циклу на дисплеї 
з’явиться меню. За потреби цей цикл можна повторити або 
припинити, натиснувши кнопку ESC. Натискайте кнопку ESC, 
доки не повернетеся в стандартний режим відображення да-
них на дисплеї.
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Premier allumage
1. Assurez vous que :
 - le robinet gaz est fermé
 - le raccordement électrique est été effectué d’une manière 

correcte, qu’un fil de terre soit raccordé efficacement à la terre
 - élever avec un tournevis, le purger automatique;

2. presser la touche ON/OFF, la chaudière se trouve en at-
tente de fonctionnement “Eté” ou “ Hiver.
3. activer le cycle de dégazage en appuyant sur la touche 
ESC pendant 5 secondes, la chaudière entamera un cycle de 
dégazage d’environ 7 minutes qui peut être interrompu, si 
nécessaire en pressant la touche ESC à terme vérifier que l’in-
stallation est complètement dégazée, en cas contraire répéter 
l’opération 
4. purger l’air des radiateurs 
5. vérifier que la pression sur le manomètre est supérieu-
re à 1 bar (1-1,5 mbar), dans le cas contraire l’écran signalera 
une demande de remplissage.
Procéder au remplissage par le robinet placé sous la chau-
dière.
6. les conduits d’évacuation des produits de la combu-
stion soient appropriés et non obtrués
7. les éventuels bouches de ventilation du local soient 
ouvertes 
8. Vérifier que l’eau est présente dans le siphon, sinon 
procéder à le remplissage

Note. En cas d’arrêt prolongé de l’appareil, remplir le 
siphon avant tout nouvel allumage.
L’absence de rétablissement du niveau de l’eau dans le 
siphon peut s’avérer dangereuse car des gaz brûlés peu-
vent envahir la pièce.

9. Ouvrir le robinet gaz et vérifer l’étanchéité des raccords 
y compris ceux de la chaudière en vérifiant que le compteur 
ne signale aucune fuite de gaz, éliminer les éventuelles fuites.
10. Mettre en fonction la chaudière en activant le fonction-
nement “Eté” ou “ Hiver”par la touche MODE.

First ignition
1. Make sure that:
 - The gas valve is closed;
 - The electrical connection has been properly carried out.

Make sure that, in any case, the green/yellow earthing wire is 
connected to an efficient earthing system; 
 - Use a screwdriver to lift the cap on the automatic air relief 

valve;

2. Switch on the boiler (by pressing the ON/OFF button) 
and use the MODE button to select the standby mode, where 
no hot water or heating requests are made.
3. Start the deaeration cycle by pressing ESC for 5 se-
conds The boiler will start a deaeration cycle lasting about 7 
minutes. If you need to stop it press ESC. At the end, check 
that the system is completely deaerated and, if not, repeat the 
procedure.
4. Bleed the air from the radiators.
5. Check the pressure gauge reading to verify that there 
is sufficient plant pressure (1-1.5 mbar); if not, the display will 
signal the need for re-establishing the pressure. Re-establish 
the pressure by opening the water inlet valve located under-
neath the boiler. 
6. The exhaust duct for combustion products should be 
suitableand free from any obstructions;
7. Any necessary ventilation inlets in the room should be 
open (type B installation).
8. Check whether the siphon contains water; if not, it 
must be refilled.

N.B.: if the boiler will not be used for long periods, the 
siphon should be filled before the boiler is started up 
again.
It is dangerous not to refill the siphon as fumes may be 
released into the environment.

9. Open the gas valve and check the connection seals, 
including the boiler connection seals, making sure that the 
meter does not detect any passage of gas. Eliminate any leaks.
10. Start the boiler by selecting the heating or domestic 
hot water operation using the MODE button.

Fonction Dégazage
S’assurer que la chaudière est en Stand-by, sans aucune 
demande chauffage ou sanitaire.
Appuyer sur la touche ESC pendant 5 secondes, la chau-
dière active un cycle de dégazage d’environ 7 minutes. La 
fonction peut être interrompue en appuyant sur la tou-
che ESC. Si nécessaire il est possible d’activer un nouveau 
cycle.

Venting Function
During the filling stage or if there is excess air in the sy-
stem, the deaeration cycle can be activated by holding 
the ESC button for 5 seconds. The boiler will start a cycle 
which lasts approximately 7 minutes. When this is com-
plete the menu screen will be restored. The cycle may 
either be repeated, if necessary, or stopped by pressing 
ESC. Press the ESC button until the normal display screen 
is restored.

Purgeur actif Airpurge active
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Premier allumage
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First ignition
1. Make sure that:
 - The gas valve is closed;
 - The electrical connection has been properly carried out.

Make sure that, in any case, the green/yellow earthing wire is 
connected to an efficient earthing system; 
 - Use a screwdriver to lift the cap on the automatic air relief 

valve;

2. Switch on the boiler (by pressing the ON/OFF button) 
and use the MODE button to select the standby mode, where 
no hot water or heating requests are made.
3. Start the deaeration cycle by pressing ESC for 5 se-
conds The boiler will start a deaeration cycle lasting about 7 
minutes. If you need to stop it press ESC. At the end, check 
that the system is completely deaerated and, if not, repeat the 
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4. Bleed the air from the radiators.
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signal the need for re-establishing the pressure. Re-establish 
the pressure by opening the water inlet valve located under-
neath the boiler. 
6. The exhaust duct for combustion products should be 
suitableand free from any obstructions;
7. Any necessary ventilation inlets in the room should be 
open (type B installation).
8. Check whether the siphon contains water; if not, it 
must be refilled.

N.B.: if the boiler will not be used for long periods, the 
siphon should be filled before the boiler is started up 
again.
It is dangerous not to refill the siphon as fumes may be 
released into the environment.

9. Open the gas valve and check the connection seals, 
including the boiler connection seals, making sure that the 
meter does not detect any passage of gas. Eliminate any leaks.
10. Start the boiler by selecting the heating or domestic 
hot water operation using the MODE button.

Fonction Dégazage
S’assurer que la chaudière est en Stand-by, sans aucune 
demande chauffage ou sanitaire.
Appuyer sur la touche ESC pendant 5 secondes, la chau-
dière active un cycle de dégazage d’environ 7 minutes. La 
fonction peut être interrompue en appuyant sur la tou-
che ESC. Si nécessaire il est possible d’activer un nouveau 
cycle.

Venting Function
During the filling stage or if there is excess air in the sy-
stem, the deaeration cycle can be activated by holding 
the ESC button for 5 seconds. The boiler will start a cycle 
which lasts approximately 7 minutes. When this is com-
plete the menu screen will be restored. The cycle may 
either be repeated, if necessary, or stopped by pressing 
ESC. Press the ESC button until the normal display screen 
is restored.

Purgeur actif Airpurge active
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Функція очищення та аналізу якості згоряння
Котел оснащений двома штуцерами для вимірювання температури 
газоподібних продуктів згоряння, визначення характеристик пові-
тря, що надходить до камери згоряння, і концентрації O2 й CO2 із зо-
внішнього боку колектора для відведення продуктів згоряння.
Для отримання доступу до цих штуцерів необхідно відкрутити дві 
заглушки.
 

Перевірка налаштувань газу
Для аналізу продуктів згоряння необхідно активувати функцію очищення.

Аналіз продуктів згоряння в режимі максимальної потужності
Активуйте функцію очищення з увімкненою максимальною потужніс-
тю опалення чи гарячого водопостачання, подавши відповідний за-
пит на підігрівання води. Щоб активувати функцію Chimney («Димар»), 
натисніть та утримуйте кнопку RESET («СКИДАННЯ») упродовж 10 с.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Після ввімкнення функції очищення температура 
води на виході з котла може перевищувати 65 °C.

На дисплеї відображатиметься індикація, що вказує на активацію функ-
ції Chimney («Димар») у режимі максимальної потужності опалення.

За допомогою поворотного регулятора оберіть максимальну потуж-
ність контуру гарячого водопостачання.

Перед здійсненням аналізу продуктів згоряння зачекайте, доки ста-
білізується робота котла. Перевірте рівень вмісту CO2 і порівняйте 
його зі значеннями в наведеній нижче таблиці.

CO2

МАКС. МІН.
CO2 (%)

G20 9,0±0,2 8,4±0,2
G31 9,8±0,2 9,2±0,2

Важлива інформація! Не знімайте глушник (за його наявності).
Примітка. Коли корпус відкритий, рівень CO2 знижується на 0,3%.

Якщо зафіксовані значення не відповідають вказаним у таблиці, ви-
конайте налаштування згідно з наведеними нижче рекомендаціями.
– Налаштуйте регулятор тиску газового клапана. Для цього зніміть 
заглушку та за допомогою викрутки з відповідним шліцом повертай-
те гвинт за годинниковою стрілкою для збільшення та проти годин-
никової стрілки для зменшення значення CO2. Регулювання потріб-
но виконувати обережно, оскільки гвинти дуже чутливі.
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Contrôle de combustion et analyse de la combustion
La chaudière possède sur la partie extérieure du collecteur des
fumées deux prises de pression pour mesurer la température 
des gaz de combustion et de l’air comburant et les concentra-
tions d’O2 et CO2. Pour accéder aux trappes susmentionnées, 
il est nécessaire de dévisser les deux couvercles.

Vérification du réglage gaz 
Pour exécuter les analyses de combustion, on doit activer la 
fonction ramonage.

Ajustement du CO2 au débit gaz maximal (sanitaire)
Effectuer un puisage sanitaire au débit d’eau maximal.
Sélectionner la Fonction Contrôle de combustion en appuyant 
surla touche RESET pendant 10 secondes.

ATTENTION ! En activant la Fonction Contrôle de combustion, 
la température de l’eau sortant de la chaudière peut être 
supérieure à 65°C.

Sur l’afficheur apparaît Cheminée active à la puissance 
maximum chauffage.

Tourner l’encoder pour selectionner la Puissance Maxi 
Sanitaire.

Attendre 1 minute pour que la chaudière se stabilise avant de
réaliser les analyses de combustion. Relever la valeur de CO2 
(%) et la comparer aux valeurs contenues dans le tableau ci-
dessous (valeurs caisson fermé).

Si les valeurs constatées s’avèrent différentes par rapport à 
celles indiquées au tableau, procéder au réglage comme suit.
 - agir sur le régulateur de pression de la vanne de gaz à 

l’aide d’un tournevis plat adéquat. Tourner dans le sens des 
aiguilles d’une montre pour diminuer et dans le sens inverse 
pour augmenter la valeur de CO2 lue (compte tenu de la 
sensibilité de la vis, des rotations légères suffisent);

Cleaning function and combustion analysis
The boiler has two pressure taps to measure the combustion 
gas temperature, the combustive air and the concentrations 
of O2 and CO2 on the outside of the flue gas header.
Said taps can be accessed by unscrewing the two plugs.

Checking the gas setting
To carry out analyses of combustion, the cleaning function 
must be activated.

Maximum gas fl ow combustion analysis
Activate the cleaning function at the maximum heating 
power or the maximum domestic hot water power with a 
corresponding heating request. Select the Chimney function 
by pressing the RESET button for 10 seconds.

WARNING! When the cleaning function is activated, the
temperature of the water coming out of the boiler may be more
than 65°C.В

The display will visualise the Chimney Function active at the 
maximum heating pressure.

Turn the encoder to select the maximum D.H.W. power.

Wait for the boiler to stabilise before carrying out the 
combustion analyses. Check the CO2 value according to the 
table below. 

If the recorded values do not comply with those indicated in 
the table, adjust accordingly as indicated below.
 - Adjust the gas valve pressure regulator: after having 

removed the plug, use a suitable torx screwdriver and turn 
clockwise to increase and anti-clockwise to decrease the 
recorded CO2 value (the screws require slight turning as they 
are very sensitive);

Puissance maxi sanitaire

Puissance mini

Cheminée active

Puissance maxi chauffage 

Puissance mini

Cheminée active

Puissance maxi chauffage 

Puissance maxi sanitaire

Max Power DHW

Min Power

Chimney active

Max power CH

Min

Chimney active

Max power CH

Max power DHW

CO2
MAX MIN

CO2 (%)

G20 9,0 ± 0,2 8,4 ± 0,2

G31 9,8± 0,2 9,2 ± 0,2

Important: do not remove silencer (if present)
N.B.: when the casing is open, the CO2 value drops by 0,3%.

CO2
MAX MIN

CO2 (%)

G20 9,0 ± 0,2 8,4 ± 0,2

G31 9,8± 0,2 9,2 ± 0,2

Important : ne pas enlever le silencieux (si present)
Remarque : Si la chambre de combustion est ouverte, la valeur
de CO2 diminue de 0,3 %.
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fonction ramonage.
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supérieure à 65°C.
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pour augmenter la valeur de CO2 lue (compte tenu de la 
sensibilité de la vis, des rotations légères suffisent);

Cleaning function and combustion analysis
The boiler has two pressure taps to measure the combustion 
gas temperature, the combustive air and the concentrations 
of O2 and CO2 on the outside of the flue gas header.
Said taps can be accessed by unscrewing the two plugs.

Checking the gas setting
To carry out analyses of combustion, the cleaning function 
must be activated.

Maximum gas fl ow combustion analysis
Activate the cleaning function at the maximum heating 
power or the maximum domestic hot water power with a 
corresponding heating request. Select the Chimney function 
by pressing the RESET button for 10 seconds.

WARNING! When the cleaning function is activated, the
temperature of the water coming out of the boiler may be more
than 65°C.В

The display will visualise the Chimney Function active at the 
maximum heating pressure.

Turn the encoder to select the maximum D.H.W. power.

Wait for the boiler to stabilise before carrying out the 
combustion analyses. Check the CO2 value according to the 
table below. 

If the recorded values do not comply with those indicated in 
the table, adjust accordingly as indicated below.
 - Adjust the gas valve pressure regulator: after having 

removed the plug, use a suitable torx screwdriver and turn 
clockwise to increase and anti-clockwise to decrease the 
recorded CO2 value (the screws require slight turning as they 
are very sensitive);

Puissance maxi sanitaire

Puissance mini

Cheminée active

Puissance maxi chauffage 

Puissance mini

Cheminée active

Puissance maxi chauffage 

Puissance maxi sanitaire

Max Power DHW

Min Power

Chimney active

Max power CH

Min

Chimney active

Max power CH

Max power DHW

CO2
MAX MIN

CO2 (%)

G20 9,0 ± 0,2 8,4 ± 0,2

G31 9,8± 0,2 9,2 ± 0,2

Important: do not remove silencer (if present)
N.B.: when the casing is open, the CO2 value drops by 0,3%.

CO2
MAX MIN

CO2 (%)

G20 9,0 ± 0,2 8,4 ± 0,2

G31 9,8± 0,2 9,2 ± 0,2

Important : ne pas enlever le silencieux (si present)
Remarque : Si la chambre de combustion est ouverte, la valeur
de CO2 diminue de 0,3 %.
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l’aide d’un tournevis plat adéquat. Tourner dans le sens des 
aiguilles d’une montre pour diminuer et dans le sens inverse 
pour augmenter la valeur de CO2 lue (compte tenu de la 
sensibilité de la vis, des rotations légères suffisent);

Cleaning function and combustion analysis
The boiler has two pressure taps to measure the combustion 
gas temperature, the combustive air and the concentrations 
of O2 and CO2 on the outside of the flue gas header.
Said taps can be accessed by unscrewing the two plugs.

Checking the gas setting
To carry out analyses of combustion, the cleaning function 
must be activated.

Maximum gas fl ow combustion analysis
Activate the cleaning function at the maximum heating 
power or the maximum domestic hot water power with a 
corresponding heating request. Select the Chimney function 
by pressing the RESET button for 10 seconds.

WARNING! When the cleaning function is activated, the
temperature of the water coming out of the boiler may be more
than 65°C.В

The display will visualise the Chimney Function active at the 
maximum heating pressure.

Turn the encoder to select the maximum D.H.W. power.

Wait for the boiler to stabilise before carrying out the 
combustion analyses. Check the CO2 value according to the 
table below. 

If the recorded values do not comply with those indicated in 
the table, adjust accordingly as indicated below.
 - Adjust the gas valve pressure regulator: after having 

removed the plug, use a suitable torx screwdriver and turn 
clockwise to increase and anti-clockwise to decrease the 
recorded CO2 value (the screws require slight turning as they 
are very sensitive);

Puissance maxi sanitaire

Puissance mini

Cheminée active

Puissance maxi chauffage 

Puissance mini

Cheminée active

Puissance maxi chauffage 

Puissance maxi sanitaire

Max Power DHW

Min Power

Chimney active

Max power CH
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CO2
MAX MIN

CO2 (%)

G20 9,0 ± 0,2 8,4 ± 0,2

G31 9,8± 0,2 9,2 ± 0,2

Important: do not remove silencer (if present)
N.B.: when the casing is open, the CO2 value drops by 0,3%.

CO2
MAX MIN

CO2 (%)

G20 9,0 ± 0,2 8,4 ± 0,2

G31 9,8± 0,2 9,2 ± 0,2

Important : ne pas enlever le silencieux (si present)
Remarque : Si la chambre de combustion est ouverte, la valeur
de CO2 diminue de 0,3 %.
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–  Зачекайте кілька секунд, поки стабілізується значення CO2. Після 
цього перевірте значення та, за потреби, повторіть процедуру.

Після завершення процесу калібрування здійсніть аналіз значень 
CO2 в режимі мінімальної потужності.

 

Аналіз продуктів згоряння в режимі мінімальної потужності
Після активації функції Chimney («Димар») за допомогою поворотно-
го регулятора оберіть режим мінімальної потужності.

Перед здійсненням аналізу продуктів згоряння зачекайте, доки ста-
білізується робота котла. Перевірте рівень вмісту CO2 і порівняйте 
його зі значеннями в наведеній нижче таблиці.

Якщо зафіксовані значення не відповідають вказаним у таблиці, ви-
конайте налаштування згідно з наведеними нижче рекомендаціями.
– Налаштуйте регулятор тиску газового клапана. Для цього зніміть 
заглушку та за допомогою викрутки з відповідним шліцом повертай-
те гвинт за годинниковою стрілкою для збільшення та проти годин-
никової стрілки для зменшення значення CO2. Регулювання потріб-
но виконувати обережно, оскільки гвинти дуже чутливі.
– Зачекайте кілька секунд, поки стабілізується значення CO2. Після 
цього перевірте значення та, за потреби, повторіть процедуру.
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 - attendre quelques secondes pour que le CO2 se stabilise, 
vérifier ensuite sa valeur et, si nécessaire, refaire les mêmes 
opérations.
Au terme du réglage, passer à l’analyse du CO2 à la puissance
minimale.

Analyse de la combustion à la puissance minimale
Avec la Fonction Contrôle de combustion activée, Tourner 
l’encodeur poue selectionner Puissance mini

Attendre que la chaudière se stabilise et effectuer l’analyse de 
la combustion, en vérifiant la valeur de CO2 selon le tableau 
précédent.

Si les valeurs constatées s’avèrent différentes par rapport à 
celles indiquées au tableau, procéder au réglage comme suit:
- agir sur le régulateur de pression de la vanne de gaz, après en
avoir retiré le couvercle à l’aide d’un tournevis torx. Tourner 
dans
le sens des aiguilles d’une montre pour augmenter et dans le
sens inverse pour diminuer la valeur de CO2 lue (compte tenu
de la sensibilité de la vis, des rotations légères suffisent);
- attendre quelques secondes pour que le CO2 se stabilise, 

Chimney active

Max power CH

Max power DHW

Min power

Cheminée active

Puissance maxi chauffage

Puissance maxi sanitaire

Puissance mini

Minimum gas flow combustion analysis
Whit the Chimney function active, rotate the encoder to 
select Minimum power

Wait for the boiler to stabilise before carrying out the com-
bustion analyses. Check the CO2 value according to the table 
below.

If the recorded values do not comply with those indicated in 
the table, adjust accordingly as indicated below.
- Adjust the gas valve pressure regulator: after having removed 
the plug, use a suitable Torx screwdriver and turn clockwise to
increase and anti-clockwise to decrease the recorded CO2 
value (the screws require slight turning as they are very sen-
sitive);
- Wait a few seconds until the CO2 stabilises then check the 

 - Wait a few seconds until the CO2 stabilises then check the 
value and repeat the procedure, if necessary. 
Once the calibration procedure is completed, analyse the CO2 
values at minimum power
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Wait for the boiler to stabilise before carrying out the com-
bustion analyses. Check the CO2 value according to the table 
below.

If the recorded values do not comply with those indicated in 
the table, adjust accordingly as indicated below.
- Adjust the gas valve pressure regulator: after having removed 
the plug, use a suitable Torx screwdriver and turn clockwise to
increase and anti-clockwise to decrease the recorded CO2 
value (the screws require slight turning as they are very sen-
sitive);
- Wait a few seconds until the CO2 stabilises then check the 

 - Wait a few seconds until the CO2 stabilises then check the 
value and repeat the procedure, if necessary. 
Once the calibration procedure is completed, analyse the CO2 
values at minimum power



Введення в експлуатацію

48

Після завершення процесу калібрування знову здійсніть аналіз зна-
чень CO2 в режимі максимальної потужності.
Якщо отримані показники перебувають у межах граничних значень, 
вказаних у таблицях, подальше калібрування проводити не потрібно.
Після виконання цих дій рекомендується перевірити витрату газу за 
допомогою лічильника з дотриманням інструкцій, що представлені 
в таблиці з технічними даними.
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2
2

value and repeat the procedure, if necessary. Once the calibra-
tion procedure is completed, check the CO2 values once again 
at maximum power. 
If the recorded values fall within the limits indicated in the 
tables, no further calibration is necessary.
After these operations, it is advisable to check the gas flow on 
the meter, following the instructions outlined in the technical 
data table.

vérifier ensuite sa valeur et, si nécessaire, refaire les mêmes 
opérations.
Une fois le tarage achevé, procéder à une nouvelle vérification
des valeurs de CO2 à la puissance maximale. Si les valeurs con-
statées restent dans les limites indiquées aux tableaux, aucun 
autre réglage ne sera nécessaire. Il faut, après ces opérations, 
contrôler le débit du gaz au compteur en se servant des indi-
cations fournies au tableau des données techniques.
Au terme de la vérification, désactiver la Fonction Contrôle de 
combustion et remonter correctement la plaquette et le join
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Регулювання максимальної 
потужності опалення
Максимальну потужність опалення можна 
відрегулювати в межах від мінімальної до 
максимально допустимої потужності котла.
Потужність відображається у відсотках і 
може набувати значення в межах від міні-
мального (0) до максимального (99) показ-
ника, як це показано на наступному графіку.
Щоби з’ясувати значення максимальної по-
тужності, відкрийте параметр 2.3.1.

Перевірка потужності в режимі 
плавного розпалювання
Цей параметр обмежує потужність на етапі 
розпалювання пальника котла. Потужність 
відображається у відсотках і може набува-
ти значення в межах від мінімального (0) до 
максимального (99) показника.
Налаштування потрібної потужності в режи-
мі плавного розпалювання здійснюється в 
меню 2.2.0

Регулювання затримки під час розпалювання
Параметр 2.3. 5 дає змогу задати ручний (0) або автоматичний (1) 
режим визначення затримки до чергового розпалювання пальника 
після його відключення після досягнення бажаної температури.
У разі вибору ручного режиму можна задати значення затримки за 
допомогою відповідного параметра (див. меню 2.3.6) у діапазоні 0... 
7 хвилин.
В автоматичному режимі котел буде встановлювати значення за-
тримки залежно від заданої температури.

Переналаштування на інший тип газу
Котел можна налаштувати на використання природного газу (метан, 
G20) або зрідженого природного газу (G31). Для здійснення перена-
лаштування необхідно звернутися до офіційного сервісного центру.
Виконайте такі дії:
1. Вимкніть електроживлення пристрою.
2. Перекрийте газовий кран.
3. Демонтуйте електричні з’єднання котла.
4. Отримайте доступ до камери згоряння, використовуючи реко-

мендації, наведені в розділі «Вказівки з технічного обслугову-
вання — загальний доступ».

5. Змонтуйте/зніміть газову діафрагму згідно з рекомендаціями, 
які можна знайти у відповідних інструкціях з її використання.

6. Розмістіть етикетки, що входять до комплекту постачання.
7. Перевірте герметичність всіх з’єднань газового контуру.
8. Запустіть котел.
9. Виконайте аналіз продуктів згоряння та перевірте показники CO2.
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GENUS PREMIUM EVO HP Параметр 45 65 85 100
G20 G31 G20 G31 G20 G31 G20 G31

Нижче число Воббе (15 °C, 1013 мбар) (МДж/м3) 45,67 70,69 45,67 70,69 45,67 70,69 45,67 70,69
Режим плавного розпалювання 220 53 53 53 53 55 55 54 54
Регулювання максимальної потужності опалення 231 99 99 99 99 99 99 99 99
Мінімальна швидкість обертання вентилятора (%) 233 11 11 12 12 9 9 11 11
Максимальна швидкість обертання вентилятора контуру 
центрального опалення (%)

234 75 75 80 80 88 88 91 91

Максимальна швидкість обертання вентилятора контуру 
гарячого водопостачання (%)

232 75 75 80 80 88 88 91 91

Діаметр перехідника газового клапана (мм) НІ 6,8 НІ 6,8 НІ 6,0 НІ 6,2
Макс./мін. витрата газу (15 °C, 1013 мбар)
(природний — м3/год, зріджений — кг/год)

макс. 3,8 3,2 5,3 4,5 7,3 6,3 8,1 6,9
мін. 1,1 1,0 1,6 1,4 1,8 1,6 2,0 1,7

GENUS PREMIUM EVO HP Параметр 115 150
G20 G31 G20 G31

Нижче число Воббе (15 °C, 1013 мбар) (МДж/м3) 45,67 70,69 45,67 70,69
Режим плавного розпалювання 220 47 47 54 54
Регулювання максимальної потужності опалення 231 90 90 99 99
Мінімальна швидкість обертання вентилятора (%) 233 14 14 12 12
Максимальна швидкість обертання вентилятора контуру 
центрального опалення (%)

234 96 96 85 85

Максимальна швидкість обертання вентилятора контуру 
гарячого водопостачання (%)

232 96 96 85 85

Діаметр перехідника газового клапана (мм) НІ 8,0 НІ 8,0
Макс./мін. витрата газу (15 °C, 1013 мбар)
(природний — м3/год, зріджений — кг/год)

макс. 10,0 8,5 12,8 10,9
мін. 2,5 2,1 3,2 2,7
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Функція AUTO
За допомогою цієї функції котел автоматично адаптує свій робочий 
алгоритм (температуру нагрівальних елементів) з урахуванням умов 
довкілля задля досягнення та підтримання бажаного температурно-
го режиму в приміщенні. Прилад автома-
тично регулює температуру теплоносія з 
урахуванням параметрів під’єднаних пе-
риферійних пристроїв і кількості контро-
льованих зон.
Для цього потрібно налаштувати відпо-
відні параметри (див. розділ «Інженерне 
меню Technical Area»).
Щоб активувати цю функцію, натисніть 
кнопку AUTO («АВТО»).
Додаткова інформація міститься в по-
сібнику ARISTON з налаштування тем-
ператури.
 

ПРИКЛАД.
ОДНА ЗОНА (ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА) ІЗ ПУЛЬТОМ ДИСТАНЦІЙНОГО 
КЕРУВАННЯ SENSYS І ЗОВНІШНІМ ДАТЧИКОМ.
У цьому разі необхідно налаштувати такі параметри:
4.2.1 — активація функції регулювання температури за допомогою 

датчиків;
– оберіть 0 (зовнішній датчик + датчик у приміщенні).

4.2.2 — вибір кривої для регулювання температури;
– оберіть відповідну криву з урахуванням типу використо-
вуваної системи, особливостей монтажу обладнання, тепло-
ізоляції будівлі тощо.

4.2.3 — паралельне зміщення кривої, за потреби дає змогу збільши-
ти або зменшити задане значення температури. Користувач 
також може змінити цей параметр за допомогою поворотно-
го регулятора, який після ввімкнення функції AUTO («АВТО») 
дає змогу здійснювати паралельне зміщення кривої.

4.2.4 — вплив датчика в приміщенні;
– дає змогу регулювати ступінь впливу датчика в приміщен-
ні на розрахунок заданого значення температури теплоно-
сія (мінімальне значення — 0, максимальне — 20).

Захист котла від появи несправностей забезпечується за допомо-
гою внутрішніх перевірок, які здійснює плата управління, за потре-
би вимикаючи котел. У разі вимкнення котла після проведення такої 
перевірки на дисплеї панелі управління відображається код, який 
вказує на тип відключення та його причину.
Існує два типи відключень:
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Fonction AUTO
Fonction qui permet à la chaudière d’adapter en toute 
autonomie son régime de fonctionnement (température 
des éléments chauffants) aux conditions extérieures pour 
régler et maintenir les conditions de température ambiante 
demandées.
Selon les périphériques connectés et du 
nombre des zones gérées, la chaudière 
règle automatiquement la température 
départ.
Agir donc sur les réglages des divers 
paramètres intéressés (voir menu 
régulations).
Pour activer ou désactiver la fonction 
appuyer sur la touche AUTO.
Pour plus d’informations consulter 
le Manuel de thermorégulation 
ARISTON.

EXEMPLE :
Installation simple zone (haute température) avec sonde 
d’ambiance + sonde externe.
Dans ce cas, il est nécessaire de régler les paramètres suivants
4 2 1 -  Activation thermorégulation à travers les sondes

-  sélectionner 4 = sonde extérieure + sonde ambiante
4 2 2 -  sélection courbe thermorégulation

- sélectionner la courbe intéressée sur la base du type 
de logement, d’installation, d’isolation thermique du 
logement etc..

4 2 3 -  Décallage parallèle de la courbe si nécessaire, qui 
permet de déplacer parallèlement la courbe en 
augmentant ou en diminuant la température de 
consigne.

4 2 4 -  Influence de la sonde ambiante
-  permet de régler l’influence de la sonde ambiante sur 
le calcul de la température de consigne départ (20 = 
maximum 0 = minimum)

par la carte électronique, qui placent la chaudière en arrêt 
lorsqu’un disfonctionnement apparaît. Un code clignote 
alors sur l’afficheur à l’emplacement, indiquant la cause qui a 
généré l’arrêt. Dans certain cas, un commentaire accompagne 
le code.
Il en existe plusieurs types :

24/01/2012 15:38

44°C 38°C
auto

AUTO function
This is a function which enables the boiler to automatically 
adapt its operation routine (the temperature of the heating 
elements) in line with the outdoor conditions, in order to 
achieve and maintain the requested room temperature condi-
tions. Depending on the peripheral units connected and the 

number of zones controlled, the boiler 
adjusts its flow temperature automati-
cally.
The various corresponding parameters 
should therefore be set (see Technical 
Area).
To activate the function, press the 
AUTO button.
For further information please refer 
to the ARISTON temperature adjust-
ment manual.

EXAMPLE: 
SINGLE ZONE SYSTEM (HIGH-TEMPERATURE) WITH SENSYS RE-
MOTE CONTROL + OUTDOOR SENSOR
In this case the following parameters must be set:
4.2.1 - Activation of temperature adjustment using sensors

 -  select 0 = outdoor sensor + room sensor 4.2.2 - Tem-
perature adjustment curve selection
-  Select the relevant curve according to the type of sys-
tem, installation, heat insulation used in the building, 
etc

4.2.3 -  Perform a parallel curve shift if necessary, increasing or 
decreasing the set-point temperature. (This may also 
be changed by the user by the encoder which, with the 
AUTO function activated, is used to shift the curve in a 
parallel manner.)

4.2.4 - Influence of room sensor
- used to adjust the influence  the room temperature 
has on the calculation of the set-point flow tempera-
ture (20 = maximum, 0 = minimum).The boiler is pro-
tected from malfunctions by means of internal checks 
performed by the electronic P.C.B., which stops the 
boiler from operating if necessary. In the event of the 
boiler being shut off in this manner, a code appears on 
the control panel display which refers to the type of 
shut-off and the reason behind it.

Two types of shut-off may occur:
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Systeme de protection de la chaudière Boiler protection devices

Fault 108

Filling NeededALERT

Fault 110

Send Probe DamagedALERT

Call the technical service

Anomalie 108

Remplissage circuit 
chauffage demandé

ALERT

Anomalie 110

Défaut sonde sortie échangeur princ.ALERT

Contacter le SAV

Arrêt de sécurité
C’est un arrêt “volatile”, c’est-à-dire qu’il est automatiquement
éliminé lorsque le défaut disparait
L’écran affiche le code et la description de l’erreur.
“Anomalie 110 - Défaut sonde sortie échangeur princ.”

D’autre part dans la plupart des cas, dès que la cause de l’arrêt
disparaît, l’appareil redémarre et reprend un fonctionnement
normal.
Si la chaudière signale encore un arrêt de sécurité, l’éteindre.
Tourner l’interrupteur électrique externe sur OFF, fermer le ro-
binet de gaz et contacter un technicien qualifié.

Arrêt de sécurité par manque d’eau 
En cas de pression de l’eau insuffisante dans le circuit chauffa-
ge, la chaudière se place en arrêt de sécurité.
L’écran affiche: “Anomalie 108 - Remplissage circuit chauffage
demandé”

Contrôlez la pression sur l’hydromètre et fermez le robinet dès
qu’elle atteint 1 / 1,5 bar.
Pour redémarrer le système il faut rajouter de l’eau à l’aide du
robinet placé sous la chaudière.
En cas de demandes de rajout trop fréquentes, éteignez la 
chaudière, placez l’interrupteur électrique extérieur sur OFF,
fermez le robinet du gaz et appelez un professionnel du 
secteur pour vérifier s’il n’y a pas par hasard des fuites d’eau.

Safety shut-off
This type of error is “volatile”, which means that the boiler 
starts up again automatically as soon as the problem which 
caused the shutoff is removed.
The display will visualise the error code and description.
“Fault 110 - Send Probe Damaged”

Moreover, in most cases, as soon as the cause of the shutdown 
disappears, the device restarts and resumes normal opera-
tion. If the boiler still indicates a safety shut-off , switch it off. 
Make sure the external electric switch is in the OFF position, 
shut off the gas valve and contact a qualified technician.

Safety shut-off due to insufficient water pressure
If the water pressure inside the heating circuit is insufficient, 
the boiler will perform a safety shut-off .
The error code “Fault 108 - Filling Needed” appears on the dis-
play.

The system may be restarted, re-balancing the value, by using 
the filling valve.
Check the pressure on the pressure gauge and close the valve 
as soon as it reaches 1 - 1.5 bar.
If the re-balancing request is performed on a frequent basis, 
switch the boiler off , bring the external electric switch to the 
OFF position, shut off the gas valve and contact a qualified 
technician to check for any leaks of water.
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Fault 108

Filling NeededALERT

Fault 110

Send Probe DamagedALERT

Call the technical service

Anomalie 108

Remplissage circuit 
chauffage demandé

ALERT

Anomalie 110

Défaut sonde sortie échangeur princ.ALERT

Contacter le SAV

Arrêt de sécurité
C’est un arrêt “volatile”, c’est-à-dire qu’il est automatiquement
éliminé lorsque le défaut disparait
L’écran affiche le code et la description de l’erreur.
“Anomalie 110 - Défaut sonde sortie échangeur princ.”

D’autre part dans la plupart des cas, dès que la cause de l’arrêt
disparaît, l’appareil redémarre et reprend un fonctionnement
normal.
Si la chaudière signale encore un arrêt de sécurité, l’éteindre.
Tourner l’interrupteur électrique externe sur OFF, fermer le ro-
binet de gaz et contacter un technicien qualifié.

Arrêt de sécurité par manque d’eau 
En cas de pression de l’eau insuffisante dans le circuit chauffa-
ge, la chaudière se place en arrêt de sécurité.
L’écran affiche: “Anomalie 108 - Remplissage circuit chauffage
demandé”

Contrôlez la pression sur l’hydromètre et fermez le robinet dès
qu’elle atteint 1 / 1,5 bar.
Pour redémarrer le système il faut rajouter de l’eau à l’aide du
robinet placé sous la chaudière.
En cas de demandes de rajout trop fréquentes, éteignez la 
chaudière, placez l’interrupteur électrique extérieur sur OFF,
fermez le robinet du gaz et appelez un professionnel du 
secteur pour vérifier s’il n’y a pas par hasard des fuites d’eau.

Safety shut-off
This type of error is “volatile”, which means that the boiler 
starts up again automatically as soon as the problem which 
caused the shutoff is removed.
The display will visualise the error code and description.
“Fault 110 - Send Probe Damaged”

Moreover, in most cases, as soon as the cause of the shutdown 
disappears, the device restarts and resumes normal opera-
tion. If the boiler still indicates a safety shut-off , switch it off. 
Make sure the external electric switch is in the OFF position, 
shut off the gas valve and contact a qualified technician.

Safety shut-off due to insufficient water pressure
If the water pressure inside the heating circuit is insufficient, 
the boiler will perform a safety shut-off .
The error code “Fault 108 - Filling Needed” appears on the dis-
play.

The system may be restarted, re-balancing the value, by using 
the filling valve.
Check the pressure on the pressure gauge and close the valve 
as soon as it reaches 1 - 1.5 bar.
If the re-balancing request is performed on a frequent basis, 
switch the boiler off , bring the external electric switch to the 
OFF position, shut off the gas valve and contact a qualified 
technician to check for any leaks of water.

Захисне відключення
Помилки такого типу зберігаються в енергозалежній пам’яті прила-
ду — тобто котел перезапуститься автоматично, щойно буде усунуто 
проблему, яка призвела до його відключення.
На дисплеї відобразиться код помилки та її опис.
Fault 110 – Send Probe Damaged («Помилка 110 — вихід із ладу датчи-
ка в контурі подавання»)

  

Крім того, у більшості ситуацій одразу після усунення причини від-
ключення прилад перезапускається та відновлює роботу в нормаль-
ному режимі. Якщо після цього на дисплеї котла відображається ін-
формація про захисне відключення, вимкніть його. Переконайтеся 
в тому, що зовнішній вимикач електроживлення перебуває в поло-
женні OFF («ВИМК.»), перекрийте газовий кран та зверніться по до-
помогу до кваліфікованого технічного спеціаліста.

Захисне відключення через недостатній тиск води
Якщо тиск води в контурі опалення недостатньо високий, котел 
здійснить захисне відключення.
На дисплеї відобразиться повідомлення про помилку Fault 108 - 
Filling Needed («Помилка 108 — необхідно долити воду»).
 

 
Систему можна буде перезапустити, перед цим досягнувши потріб-
ного рівня води за допомогою крана для заповнення системи.
Контролюйте тиск за допомогою манометра та закрийте кран, щой-
но значення тиску сягне 1–1,5 бар.
Якщо балансування доводиться здійснювати надто часто, вимкніть 
котел, встановіть зовнішній вимикач електроживлення в положення 
OFF («ВИМК.»), перекрийте газовий кран і зверніться до кваліфіко-
ваного технічного спеціаліста, щоби він перевірив систему на наяв-
ність витоків води.
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Аварійне відключення
Помилки такого типу зберігаються в енергонезалежній пам’яті й ав-
томатично не видаляються.
На дисплеї відобразиться код помилки та її опис:
Fault 501 – No flame detected – Press the Reset button («Помилка 501 
— полум’я не виявлено, натисніть кнопку скидання»). У цьому разі 
котел автоматично не перезапускається, але можна виконати його 
скидання, натиснувши відповідну кнопку.
На дисплеї відображаються такі написи: Reset in progress («Триває 
процес скидання»), а потім — Fault solved («Помилку усунуто»).

Якщо після кількох випадків блокування проблема виникає повтор-
но, необхідно звернутися по допомогу до кваліфікованого технічно-
го спеціаліста.

Важлива інформація
Якщо відключення трапляються надто часто, зверніться до офіцій-
ного сервісного центру. Із міркувань безпеки котел дає змогу вико-
нати не більше 5 скидань упродовж 15 хвилин (5 натискань кнопки 
RESET («СКИДАННЯ»)). Якщо в цей 15-хвилинний період натиснути 
кнопку скидання вшосте, прилад вимкнеться, і користуватися ним 
можна буде тільки після відключення від джерела електроживлен-
ня. Якщо відключення трапляються зрідка або лише в окремих ви-
падках, це не вважається проблемою.

Перша цифра коду помилки (наприклад, «Помилка 101») вказує на 
компонент, у якому виникла проблема.
1. Первинний контур
2. Контур гарячого водопостачання
3. Внутрішня електроніка
4. Зовнішня електроніка
5. Контур розпалювання та виявлення полум’я
6. Вхід повітря — вихід продуктів згоряння
7. Багатозональне регулювання

Попередження про несправності
Ці попередження відображаються на дисплеї в такому форматі:
Warning 5P1 («Попередження 5Р1») = перша спроба розпалювання 
не вдалася.
Перший символ вказує на несправний компонент, далі йде літера Р 
(попередження) і код конкретної помилки.
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Anomalie 501

Absence de flamme

Appuyez sur le bouton Reset.

ALERT

Réinitialisation en cours

Anomalie résolue

Arrêt verrouillé
C’est un arrêt “non volatile”, celà signifie que ce défaut est au-
tomatiquement bloquant.
L’écran affiche le code et la description de l’erreur:
“Anomalie 501 - Absance de flamme - Appuyez sur le bouton
Reset”
Dans le cas où la chaudière ne repart pas automatiquement, il 
est possible de la débloquer en appuyant sur la touche .
L’écran affiche: “Réinitialisation en cours” et à suivre “Anomalie
résolue”.
Après plusieurs tentatives de blocage, si le problème se repète, 
il est nécessaire de faire intervenir un technicien qualifié.

Important
Si le blocage se répète trop fréquemment, faîtes intervenir le 
Centre d’Assistance Technique autorisé. Pour des raisons de 
sécurité, la chaudière ne permettra que 5 tentatives au maxi-
mum de déverrouillage en 15 minutes (pressions sur la touche ).

Le première chiffre du code d’erreur (Ex : 1 01) indique de quel
groupe fonctionnel de la chaudière provient le problème
1. Circuit Primaire
2. Circuit Sanitaire
3. Carte Electronique
4. Carte Electronique
5. Allumage
6. Entrée air- sortie fumées
7. Périphérique (MCD)

Avis de défaut de fonctionnement
Cette alerte est affiché sur l’écran dans le format suivant:
“Alarme 5 P1, Echec première tentative allumage» le premier 
chiffre indique le groupe fonctionnel est suivi par un P (préa-
vis) et le code de l’avis.

Lockout shutdown
This type of error is “non-volatile”, which means that it is not 
removed automatically.
The display will visualise the error code and description:
“Fault 501 - No flame detected - Press the Reset button” In this 
case the boiler does not restart automatically, but it may be 
reset by pressing the button.
The display shows:  “Reset in progress” and follow “Fault solved”
.
After several attempts blocking, if the problem repeats itself, it 
is necessary to involve a qualified technician.

Important
If this shutdown occurs frequently, contact an authorised 
Technical Service Centre for assistance. For safety reasons, 
the boiler will permit a maximum of 5 resets in 15 minutes (5 
presses of the RESET button); at the 6th attempt within this 
15-minute period the boiler will shut down and may only be 
operated again after the electricity supply has been discon-
nected. If the shutdown is occasional or an isolated event, this 
is not a problem.

The first figure of the error code (e.g. Error 101) indicates 
within which operational assembly the error occurred.
1. Primary Circuit
2. Domestic Hot Water Circuit
3. Internal Electronic Part
4. External Electronic Part
5. Ignition and Detection
6. Air inlet - flue gas outlet
7. Multizone

Malfunction warning
This warning is shown by the display in the following format:
Warning 5P1 = 1st Ignit Failed
the first figure indicating the operational assembly is followed 
by a P (warning) and the code relating to the specific warning.

Fault 501

No flame detected

Press the Reset button

ALERT

Reset in progress

Fault solved

Segnalazione 5P1

1 Accens fallitaALERT

Segnalazione 5P1

1 Accens fallitaALERT
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Таблиця кодів помилок

Контур центрального опалення
Індикація Опис

101 Перегрівання
102 Помилка в роботі датчика тиску
103

Недостатньо інтенсивна циркуляція
104
105
106
107
108 Недостатня кількість води (запит на доливання)
110 Розрив ланцюга/ коротке замикання датчика температури теплоносія в 

контурі подавання центрального опалення
112 Розрив ланцюга/ коротке замикання датчика температури теплоносія в 

зворотному контурі центрального опалення
114 Розрив ланцюга/коротке замикання зовнішнього датчика
116 Розмикання контактів термостата контуру опалення підлоги
118 Помилка в роботі датчика контуру подавання центрального опалення
1P1

Недостатньо інтенсивна циркуляція1P2
1P3
1P4 Недостатня кількість води (запит на доливання)

Контур ГВП
203 Помилка в роботі датчика бака
205 Розрив ланцюга датчика контуру ГВП
209 Перегрівання бака

Внутрішні плати управління
301 Помилка в роботі пам’яті EEPROM
302 Помилка під час встановлення зв’язку
303 Помилка в роботі основної плати управління

304 Надто велика кількість спроб скидання приладу (більше 5) упродовж 15 
хвилин

305 Помилка в роботі основної плати управління
306 Помилка в роботі основної плати управління
307 Помилка в роботі основної плати управління
3P9 Планове технічне обслуговування — зверніться до сервісної служби

Зовнішні плати управління
411 Зона 1 — розрив ланцюга/коротке замикання датчика в приміщенні
412 Зона 2 — розрив ланцюга/коротке замикання датчика в приміщенні
413 Зона 3 — розрив ланцюга/коротке замикання датчика в приміщенні

Контур розпалювання та виявлення полум’я
501 Полум’я не виявлено
502 Виявлено полум’я після закриття газового клапана
504 Відрив полум’я
5P1 1-а спроба розпалювання не вдалася
5P2 2-а спроба розпалювання не вдалася
5P3 Відрив полум’я

Вхід повітря/вихід продуктів згоряння
610 Розрив ланцюга датчика теплообмінника
612 Несправність вентилятора

Багатозональне опалення
701 Зона 1 — несправність датчика в контурі подавання
702 Зона 2 — несправність датчика в контурі подавання
703 Зона 3 — несправність датчика в контурі подавання
711 Зона 1 — несправність датчика в зворотному контурі
712 Зона 2 — несправність датчика в зворотному контурі
713 Зона 3 — несправність датчика в зворотному контурі
722 Перегрівання зони 2
723 Перегрівання зони 3
750 Усі зони опалення заблоковані
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Пристрій для захисту від замерзання
Функція захисту від замерзання працює з використанням даних 
датчика температури теплоносія в контурі центрального опалення 
незалежно від інших налаштувань (за умови, що на прилад подана 
напруга).
Якщо температура в первинному контурі опускається нижче 8 °C, 
насос вмикається на 2 хвилини.
Через дві хвилини циркуляції (фіксований період) котел перевіряє 
дотримання таких умов:
a. якщо температура теплоносія в контурі центрального опалення 
перевищує 8 °C, насос зупиняється;
b. якщо температура теплоносія в контурі центрального опалення 
становить 4... 8 °C, насос продовжує працювати ще дві хвилини;
c. якщо температура теплоносія в кон-
турі центрального опалення нижче 4 °C, 
вмикається пальник (у режимі опален-
ня) і працює з мінімальною потужністю 
до досягнення температури 33 °C. Піс-
ля цього пальник вимикається, а насос 
продовжує працювати ще дві хвилини. 
Увімкнення функції захисту від замер-
зання супроводжується індикацією  .
Якщо температура опускається нижче 
8 °C, розподільний клапан перемика-
ється в положення гарячого водопо-
стачання, а пальник продовжує пра-
цювати, доки температура не сягне 12 °C. Після цього впродовж 2 
хвилин забезпечується додаткова циркуляція.
Пристрій для захисту від замерзання активується (під час нормаль-
ної роботи котла) тільки за дотримання таких умов:
– у системі підтримується належний тиск;
– на котел подається електроживлення;
– у котел подається газ;
– котел не перебуває в стані захисного відключення або блоку-

вання.
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8 °C

3 °C

Fonction hors-gel
La chaudière est équipée d’un dispositif qui contrôle la 
température de sortie de l’échangeur telle que si la tempéra-
ture descend sous les 8°C, il démarre la pompe (circulation 
dans installation de chauffage) pour 2 minutes. Après les deux 
minutes de circulation :
a. si la température est d’au moins 8°C la pompe s’arrête,
b. si la température est entre 4°C et 8°C, la circulation conti-
nue 2 minutes de plus, 
c. si la température est inférieure à 4°C, le brûleur s’allume 
en chauffage à la puissance 
minimale jusqu’à ce que la 
température de sortie atteigne 
33°C. Le brûleur s’éteint alors et 
la pompe continue à fonction-
ner encore deux autres minutes.
L’activation de l’antigel est iden-
tifiée par le symbole  .
Si celle-ci devient inférieure à 
8°C, la vanne distributrice
bascule en position sanitaire 
et le brûleur s’allume jusqu’à 
ce que la température atteigne 
12°C. Cela est suivi d’une post-
circulation de 2 minutes.
La fonction hors-gel ne peut fon-
ctionner correctement que si :
- la pression de l’installation est 
correcte,
- la chaudière est alimentée 

électriquement,
- la chaudière est alimentée 
en gaz,
- aucun arrêt de sécurité ou  
verrouillage n’est en cours.

Anti-frost Device
The anti-frost function acts on the central heating flow tempe-
rature probe, independently from other regulations, when the 
electrical supply is turned on.
If the primary circuit temperature falls below 8°C the pump 
will run for 2 minutes.
After the two minutes of circulation (fixed) the boiler will 
check the following:
a. if the central heating flow temperature is > 8°C, the pump 
stops;
b. if the central heating flow 
temperature is between 4 and 
8°C, the pump will run for ano-
ther two minutes; 
c. if the central heating flow 
temperature is < 4°C, the burner 
will fire (heating position) at mi-
nimum power until the tempe-
rature reaches 33°C, the burner 
will go out and the pump will 
continue to run for two minutes.
The activation of the antifreeze 
is identified by the symbol    .
If it becomes less than 8 ° C, the 
dispensing valve
switches to position sanitary and 
the burner is lit until the tempe-
rature reaches 12 ° C. This is fol-
lowed by a post-circulation of 2 
minutes
The anti-frost device activates 
only when (with the boiler ope-
rating correctly):

- the system pressure is correct;
- the boiler is electrically powe-
red;
- there is a supply of gas.;
- no safety shutdown or lock 
is in progress.

8 °C

3 °C
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Інженерне меню TECHNICAL AREA (призначене для  
кваліфікованих спеціалістів)
Інженерне меню TECHNICAL AREA дає змогу налаштовувати пристрій 
з урахуванням конкретних особливостей його встановлення.
Крім того, це меню містить важливу інформацію, необхідну для за-
безпечення ефективної роботи котла.

Інженерне меню Technical Area включає в себе різні розділи, за до-
помогою яких можна отримати доступ до параметрів, що дають змо-
гу виконати необхідні налаштування на кожному етапі монтажу/ви-
значення робочих величин приладу.

Параметри, що відносяться до кожного окремого меню, перелічені 
на наступних сторінках.
Для отримання доступу до різних параметрів та їхньої зміни вико-
ристовуються кнопка OK, поворотний регулятор  і кнопка ESC 

(«Назад»)   (див. ілюстрацію, наведену нижче).

Щоби перейти в інженерне меню 
Technical Area, одночасно натисніть 

кнопки ESC   та OK, після чого 
утримуйте їх упродовж 5 с — на дис-
плеї відобразиться запит щодо вве-
дення спеціального коду. 

За допомогою поворотного регулятора  оберіть значення 234 і 
натисніть кнопку OK.

Для переходу між різними розділами інженерного меню Technical 
Area використовуйте поворотний регулятор  , щоб увійти в обра-
ний розділ, натисніть кнопку OK.
Для вибору потрібного параметра обертайте поворотний регулятор   

, для отримання доступу до нього натисніть кнопку OK.
Щоби змінити значення обраного параметра, обертайте поворот-
ний регулятор  . Щоби зберегти внесені зміни, натисніть кнопку 
OK.

Натисніть кнопку ESC   , щоби вийти з відповідного розділу без 
збереження змін і повернутися до нормального режиму відобра-
ження даних на дисплеї.
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Menu Technicien Technical Area

 ed technician

Accessing the Technical Area  guring the 
 c requirements of every installation 

procedure.
  cient 

operation of the boiler.

The Technical Area comprises various display windows that allow 
for directly accessing the parameters Intervening in each single 

 guration phase.

The parameters relating to each single menu are listed in the 
following pages.

 ed using the 
button , the encoder   and the ESC    button see picture 

below).

For accessing the Technical Area 
simultaneously press the ESC  
and  buttons for 5 seconds; the 
display will visualise the request for 
entering the technical code.

Turn the encoder   to select 234 
and press the  button .

To move within the Technical Area turn the encoder   and press  
 button to access the selected window.

Turn the encoder   to select a parameter and press  button 
to access it.
To modify the value of a parameter, turn the encoder  and press  

 button to store the value.
Use the ESC  button to exit a parameter without storing the 

 cation and for returning to the normal viewing mode.

03/02/2011 12:00

44°C 40°C

6

7

8

6. ESC button (Back)
7. “encoder” programming knob 
8. OK button  programming key

Insert technical code

222

Insert code

Save

Complete Menu
Configuration Wizard
Service

Faults

Technical area

Language, date and time

6. Touche ESC 
7. Encodeur   
8. Touche OK

MENU TECHNICIEN -  é

L’accès à le Menu Technicien  gurer l’appareil 
en fonctiondes exigences de chaque installation.
En outre, il donne des informations importantes au bon 
fonctionnement de la chaudière.

Le Menu Technicien est composé d’autres vues avec un accès 
 er pour chaque étape de l’installation 

 guration du produit.

Pour accéder au Menu Technicien 
appuyez simultanément sur 
les touches ESC  et  pour 

  che la 
demande d’inclusion du code 
technique.

Tourneur l’encodeur  pour sélectionner 234 et appuyer sur la 
touche .

Pour la navigation à l’intérieur du Menu Technicien tourner 
l’encodeur  et appuyer sur la touche  pour accéder à la vue 
sèlectionner.
Tuorner l’encodeur  pour sélectionner un paramètre et appuyer 
sur la touche  pour accéder.

 er le valeur de un paramètre tourner l’encodeur et 
appuyer sur la touche  pour enregistrer.
Appuyer sur la touche ESC  pour sortir du paramètre sans 

  chage normal.

Les paramètres relatifs à chaque menu sont rapportés dans les 
pages suivantes.

 ectués à 
travers la touche  , l’encodeur  et la touche ESC   (Voir le 
dessin ci-dessous). 

Saisir le code d'accès

222

Accès au menu technicien

Enregistrer

Menu
Paramétrage guidé
Maintenance

Anomalies

Menu Technicien

Langue,date et heure
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En outre, il donne des informations importantes au bon 
fonctionnement de la chaudière.

Le Menu Technicien est composé d’autres vues avec un accès 
 er pour chaque étape de l’installation 

 guration du produit.

Pour accéder au Menu Technicien 
appuyez simultanément sur 
les touches ESC  et  pour 

  che la 
demande d’inclusion du code 
technique.

Tourneur l’encodeur  pour sélectionner 234 et appuyer sur la 
touche .

Pour la navigation à l’intérieur du Menu Technicien tourner 
l’encodeur  et appuyer sur la touche  pour accéder à la vue 
sèlectionner.
Tuorner l’encodeur  pour sélectionner un paramètre et appuyer 
sur la touche  pour accéder.

 er le valeur de un paramètre tourner l’encodeur et 
appuyer sur la touche  pour enregistrer.
Appuyer sur la touche ESC  pour sortir du paramètre sans 

  chage normal.

Les paramètres relatifs à chaque menu sont rapportés dans les 
pages suivantes.

 ectués à 
travers la touche  , l’encodeur  et la touche ESC   (Voir le 
dessin ci-dessous). 

Saisir le code d'accès

222

Accès au menu technicien

Enregistrer

Menu
Paramétrage guidé
Maintenance

Anomalies

Menu Technicien

Langue,date et heure

6. Кнопка ESC («Назад»)
7. Поворотний регулятор для програмування котла
8. Кнопка ОК для програмування котла
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Приклад.
Зміна параметра 2.3.1 Max. Adjustable Central Heating Power («2.3.1 
Максимальна доступна потужність контуру центрального опалення»).
Виконайте такі дії:

1. Одночасно натисніть кнопки ESC   та OK, після чого утри-
муйте їх упродовж 5 с — на дисплеї відобразиться запит щодо 
введення спеціального коду.

2. За допомогою поворотного регулятора введіть код 234.
3. Натисніть кнопку OK. Після цьо-

го на дисплеї відобразяться до-
ступні вікна.

4. За допомогою поворотного регу-
лятора оберіть пункт COMPLETE 
MENU («ПОВНЕ МЕНЮ»).

5. Натисніть кнопку OK, щоби під-
твердити свій вибір. На дисплеї 
відобразяться доступні меню.

6. За допомогою поворотного ре-
гулятора оберіть меню 2 - Boiler 
parameters («2 — параметри кот-
ла»).

7. Натисніть кнопку OK. На дисплеї 
відобразяться доступні підменю.

8. За допомогою поворотного регу-
лятора оберіть пункт 2.3 - Central 
heating 1 («2.3 — Центральне опа-
лення 1»).

9. Натисніть кнопку OK, щоби під-
твердити свій вибір.

 На дисплеї відобразяться пара-
метри, що відносяться до підме-
ню 2.3.

10. За допомогою поворотного регу-
лятора оберіть параметр 2.3.1 
- Max. C.H. Adjustable («2.3.1 Макси-
мальна доступна потужність конту-
ру центрального опалення»).

11. Натисніть кнопку OK для отри-
мання доступу до параметра.

 На дисплеї відобразиться по-
точне значення параметра 
(75%), а також мінімальна й мак-
симальна граничні величини, які 
для нього передбачені.

12. За допомогою поворотного ре-
гулятора оберіть нове значення 
(наприклад, 70%).

13. Натисніть кнопку OK, щоби зберегти зміни.
 (Щоби вийти із цього розділу без збереження змін, натисніть 

кнопку ESC  ).  

14. Натисніть кнопку ESC  , щоби повернутися до нормального 
режиму відображення даних на дисплеї.
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Example:  
2.3.1 Max. Adjustable Central Heating 

Power
Proceed as follows:
1. Simultaneously press the ESC  and  buttons for 5 seconds; 

the display will visualise the request for entering the technical 
code.

2. Turn the encoder and select 
code 234.

3. Press the  button; the 
display will visualise the 
available windows.

4. Turn the encoder to select the 
COMPLETE MENU.

5. Press the  button to access; 
the display will visualise the 
available menus.

6. Turn the encoder to select Menu 
2 - Boiler parameters.

7. Press the  button. The 
display will visualise the 
available sub-menus.

8. Turn the encoder to select 2.3 - 
Central heating 1.

9. Press the  button to access.
 The display will visualise the 

parameters relative to sub-
menu 2.3.

10. Turn the encoder to select 
parameter 2.3.1 - Max. C.H. 
Adjustable.

11. Press the  button to access 
the parameter.

 The display will visualise the 
value of the parameter (75%) in 
addition to the minimum and 
maximum values allowed.

12. Turn the encoder to select the 
new value, e.g. 70%.

13. Press the  button to store 

 (To exit the parameter without 

the ESC  button).
14. Press the ESC  button to return to the normal viewing 

mode. 

1     <Not available>
2     Boiler Parameters
3     <Not available>
4     Zone1 Parameters

Menù

0     Network

2.1     <Not available>
2.2     General 

2.4     Central Heating-2

2 Boiler Parameters

2.0     General

2.3     Central Heating-1

2.3.1 Max CH Adjustable                            75
2.3.2 Max DHW percentage      76 

2.3.4 Max CH percentage        65 

2.3 Central Heating-1

2.3.0     <Not available>

2.3.3 min  percentage        0 

75 %
%001eulavmumixaM
%0eulavmuminiM

2.3.1 Max CH Adjustable

70 %
100%

0%

2.3.1 Max CH Adjustable

Maximum value
Minimum value

Configuration Wizard
Service
Faults

Complete MENU

Technical area

Language, date and time

Par exemple: 
2.3.1 Puissance maxi chauffage 

réglable
Procéder comme suit :
1. Appuyez simultanément sur les touches ESC  et  pour 

5 secondes,   che la demande d’inclusion du code 
technique.

2. Tourner l’encodeur pour 
sélectionner le code  234

3. Appuyez sur la touche 
OK   che les vues 
disponibles

4. Tourner l’encodeur pour 
sélectionner MENU (COMPLETE)

5. Appuyez sur la touche  pour 
  che les vues 

disponibles.
6. Tourner l’encodeur pour 

sélectionner le Menu 2 - REG. 
PARAMETRE CHAUDIERE

7. Appuyez sur la touche 
  che les sous-menu 

disponibles.

8. Tourner l’encodeur pour 
sélectionner 2.3 - Par. 
chauffage - part 1

9. Appuyez sur la touche  pour 
accéder.

  che les paramètres  
disponibles pour le sous-menu 
2.3.

10. Tourner l’encodeur pour 
sélectionner le paramètre 2.3.1
Puissance maxi chauffage 
réglable

11. Appuyez sur la touche  pour 
accéder au paramètre.

  che la valeur du 
paramètre 75% avec l’indication 
de la valeur minimale et 
maximale permises.

la valeur du paramètre ex. 70%
13. Appuyez sur la touche  pour 

sur la touche   ESC   pour sortir sans mémoriser.
14. Appuyez sur la touche ESC     chage 

normal. 

2.1     <Non disponibile>
2.2     Réglage general chaudière 

2.4     Par. chauffage - part 2

2 Reg. parametre chaudiere

2.0     Réglage ECS

2.3     Par. chauffage - part 1

2.3.1 Puissance maxi chauffage réglable      75
2.3.2 % puissance maxi sanitaire      76 

2.3.4 % puissance maxi chauffage               65 

2.3 Par. chauffage - part 1

2.3.0        < Non Disponible >

2.3.3 % puissance mini        0 

75 %
%001elamixamruelaV
%0elaminimruelaV

2.3.1 Puissance maxi chauffage réglable

70 %
%001elamixamruelaV
%0elaminimruelaV

2.3.1 Puissance maxi chauffage réglable

Menu
Paramétrage guidé
Maintenance

Anomalies

Menu Technicien

Langue,date et heure

1        < Non Disponible >
2     Reg. parametre chaudiere
3        < Non Disponible >
4     Par. zone chauffage 1

Menu

0     Reseau
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  220 - 230 - 231 - 232 - 233 - 234 - 270

 220 - 231 - 223 - 245 - 246

 821 - 822 - 824 - 825 - 827 - 830 - 831 - 832 - 833 - 840 - 835

 402 - 502 - 602 - 420 - 520 - 620 - 434 - 534 - 634 - 830

  220 - 230 - 231 - 232 - 233 - 234 - 270

 821 - 822 - 824 - 825 - 827 - 830 - 831 - 832 - 833 - 840 - 835

    220 - 226 - 228 -229 - 231 - 232 - 233 - 234 - 247 - 250 - 253 
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SERVICE CODE («СЕРВІСНИЙ КОД») 222
Обертаючи поворотний регулятор за годинниковою стрілкою, оберіть код 234 і 
натисніть кнопку OK

COMPLETE MENU («ПОВНЕ МЕНЮ»)
0 NETWORK («МЕРЕЖА»)
0. 2 BUS NETWORK («МАГІСТРАЛЬНА МЕРЕЖА»)
0. 2. 0 Наявність мережі Котел 0
0. 4 BOILER USER INTERFACE («ІНТЕРФЕЙС КОРИСТУВАЧА КОТЛА»)
0. 4. 0 area set by the interface («зона, 

управління якою здійснюється за 
допомогою інтерфейсу користу-
вача»)

від 1 до 3 1

0. 4. 2 Thermoregulation button deactivation 
(«Деактивація кнопки регулювання 
температури»)

0 = режим AUTO увімкнено
1 = режим AUTO вимкнено 

0

2 BOILER PARAMETERS («ПАРАМЕТРИ КОТЛА»)
2. 0 GENERAL («ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ»)
2. 0. 0 DHW Setpoint Temperature («Зада-

на температура ГВП»)
від 40 до 60 °C 60

Регулювання також можна здійснювати за допомогою кнопки кон-
туру ГВП (поз. 2)

2. 2 BOILER GENERAL SETTINGS («ЗАГАЛЬНІ НАЛАШТУВАННЯ КОТЛА»)
2. 2. 0 Soft ignition («Плавне розпалю-

вання»)
від 0 до 100 50

див. таблицю з переліком змін
2. 2. 1 < недоступно >
2. 2. 3 Underfloor thermostat or zone 2 

ambient thermostat selection («Ви-
бір термостата контуру опалення 
підлоги або термостата зовніш-
нього повітря зони 2»)

0 = запобіжний термостат 
контуру опалення підлоги
1 = термостат зовнішнього 
повітря зони 2

0

2. 2. 4 Termoregulation («Регулювання 
температури»)

0 = відсутня
1 = наявна

0

Функцію регулювання температури можна активувати, натиснув-
ши кнопку AUTO («АВТО»).

2. 2. 5 Heating ignition delay («Затримка 
під час розпалювання»)

0 = вимкнена
1 = 10 с
2 = 90 с
3 = 210 с

0

2. 2. 8 Boiler version («Версія котла»)
УВАГА!
Змінюйте 1 на 2 лише в разі під-
ключення зовнішнього бака з тер-
мостатом типу ON/OFF («УВІМК./
ВИМК.»)

від 0 до 5
0 = НЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬ-
СЯ
1 = бак із датчиком NTC
2 = бак із термостатом
3 = НЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬ-
СЯ
4 = НЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬ-
СЯ
5 = НЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬ-
СЯ

1

ЛИШЕ ДЛЯ СЕРВІСНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ — використовується тільки в 
разі заміни плати управління

2. 2. 9 Set boiler heat power («Задана потужність котла в режимі опа-
лення»)

45

ЛИШЕ ДЛЯ СЕРВІСНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ — використовується тільки в 
разі заміни плати управління

2. 3 CENTRAL HEATING PARAMETER – PART 1 («ПАРАМЕТРИ КОНТУРУ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО ОПАЛЕННЯ — ЧАСТИНА 1»)

2. 3. 0 < недоступно >
2. 3. 1 «Maximum Central Heating power 

Adjustable heating («Максималь-
на доступна потужність контуру 
центрального опалення»)

від 0 до 100 (%) 99

див. таблицю з переліком змін
2. 3. 2 «D.H.W. Maximum power percentage 

(«Максимальне відсоткове значен-
ня потужності контуру ГВП»)

від 14 до 100 (%) 96

ПРИЗНАЧЕНО ДЛЯ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ — використовується 
тільки в разі переналаштування на інший тип газу або заміни елек-
тронної плати управління (див. таблицю з переліком змін)
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2. 3. 3 Minimum power percentage («Мі-
німальне відсоткове значення по-
тужності»)

від 0 до 100 (%) 14

ПРИЗНАЧЕНО ДЛЯ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ — використовується тільки в 
разі переналаштування на інший тип газу або заміни електронної плати 
управління (див. таблицю з переліком змін)

2. 3. 4 C. Heating Maximum power 
percentage («С. Максимальне 
відсоткове значення потужності 
контуру опалення»)

від 14 до 100 (%) 96

ПРИЗНАЧЕНО ДЛЯ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ — використовується 
тільки в разі переналаштування на інший тип газу або заміни елек-
тронної плати управління (див. таблицю з переліком змін)

2. 3. 5 Anti-cycling time mode («Режим 
встановлення затримки для запо-
бігання зациклюванню»)

0 = вручну
1 = автоматично

1

2. 3. 6 Anti-cycling time («Затримка для 
запобігання зациклюванню»)
(якщо 235 = 0)

від 0 до 7 хвилин 3

2. 3. 7 Central Heating pump overrun 
(«Продовження роботи насоса 
контуру центрального опалення»)

від 0 до 16 хвилин 3

2. 3. 8 Pump speed control («Контроль 
робочої швидкості насоса»)

0 = низька швидкість
1 = висока швидкість
2 = із модуляцією

2

GENUS PREMIUM EVO HP 45/65/85*/100*
* = із пропонованим додатковим комплектом насоса (дві швидкості)

2. 3. 9 Set Delta T Pump («Налаштування 
різниці температури насоса»)

від 10 до 30 °C 20

Цю величину потрібно налаштувати, якщо для параметра Pump 
Speed control (238) обрано значення «з модуляцією».
GENUS PREMIUM EVO HP 45/65/85*/100*
* = із пропонованим додатковим комплектом насоса (дві швидкості)
∆T (лінія подавання – зворотна лінія) для модуляції циркуляційного насоса
Цей параметр можна використовувати для встановлення заданого зна-
чення різниці температур в лінії подавання й зворотній лінії, на підставі 
якої буде обиратися низька або висока швидкість роботи циркуляцій-
ного насоса. Наприклад, параметр 14 = 20
Якщо Tflow – Tret > 20 °C; циркуляційний насос буде вмикатися на мак-
симальній швидкості. Якщо Tflow – Tret < 20 – 2 °C; циркуляційний насос 
буде вмикатися на мінімальній швидкості.
Мінімальна тривалість паузи між зміною швидкості становить 5 хвилин.

2. 4 CENTRAL HEATING PARAMETER – PART 2 («ПАРАМЕТРИ КОНТУРУ  
ЦЕНТРАЛЬНОГО ОПАЛЕННЯ — ЧАСТИНА 2»)

2. 4. 1 Central heating circuit pressure to 
signal a filling request («Тиск у кон-
турі центрального опалення, за 
якого генерується запит на доли-
вання води»)

недоступно

2. 4. 3 Post-ventilation after Central 
Heating request («Додаткова вен-
тиляція після оброблення запиту 
на роботу в режимі центрального 
опалення»)

0 = вимкнено
1 = увімкнено

0

2. 4. 4 Boost Time («Тривалість роботи у 
форсованому режимі»)

від 0 до 60
(хвилин)

16

Налаштування можна здійснювати лише за наявності термоста-
та в приміщенні («увімк./вимк.») та ввімкнення функції терморегу-
ляції (значення параметра 421, або 521, або 621 дорівнює 01 = стан-
дартне регулювання температури).
Цей параметр можна використовувати для встановлення трива-
лості затримки перед автоматичним підвищенням температури 
в лінії подавання з кроком 4 °C (макс. на 12 °C). Якщо значення цього 
параметра залишається рівним «00», функція не активується.

2. 4. 5 Circulation pump MAX speed 
(«Макс. швидкість роботи цирку-
ляційного насоса»)

від 75 до 100 100

GENUS PREMIUM EVO HP 85/100/115/150
із пропонованим додатковим комплектом модуляційного насоса
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2. 4. 6 Circulation pump MIN speed («Мін. 
швидкість роботи циркуляційно-
го насоса»)

від 40 до 100 40

GENUS PREMIUM EVO HP 85/100/115/150 
із пропонованим додатковим комплектом модуляційного насоса  

2. 4. 7 Central Heating Pressure detection 
device («Тип пристроїв, призначе-
них для контролю контуру цен-
трального опалення»)

0 = лише датчики темпера-
тури
1 = реле тиску
2 = датчик тиску

1

ЛИШЕ ДЛЯ СЕРВІСНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ — використовується тільки в 
разі заміни плати управління

2. 4. 9 External temperature correction 
(«Поправка на зовнішню темпе-
ратуру»)

від -3 до +3 0

Лише за наявності під’єднаного зовнішнього датчика
2. 5 DOMESTIC HOT WATER («ГАРЯЧЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ»)

Лише за умови підключення котла до бака з датчиком NTC
2. 5. 0 COMFORT Function («Функція 

COMFORT»)
0 = відключена
1 = працює за розкладом
(30 хвилин)
2 = завжди активна

2

Ця функція забезпечує підігрівання зовнішнього бака, коли котел не 
працює.
Якщо функція активована, на дисплеї відображається напис 
COMFORT.
Примітка. Цю функцію може вмикати або вимикати користувач 
(див. посібник користувача).

2. 5. 1 Comfort Anti-cycling Time («За-
тримка для запобігання зациклю-
ванню функції Comfort»)

< недоступно > 0

2. 5. 2 Hot water flow delay («Затримка 
під час подавання гарячої води»)

від 5 до 200
(від 0,5 до 20 секунд)

5

Anti «water hammering» («Захист від гідравлічного удару»)
2. 5. 3 D.H.W. switch logic («Алгоритм пе-

ремикання режиму ГВП»)
0 = захист від утворення 
накипу
(вимкнення в разі переви-
щення позначки 67 °C)
1 = у разі перевищенні 
заданого значення темпе-
ратури на 4 °C

0

2. 5. 4 Post-circulation and postventilation 
after domestic hot water is drawn 
(«Додаткова циркуляція та вен-
тиляція після подавання гарячої 
води в систему»)

0 = OFF («ВИМК.»)
1 = ON («УВІМК.»)

0

OFF («ВИМК.») = після подавання гарячої води додаткова циркуляція 
та вентиляція триває 3 хвилини за умови, що це необхідно з огляду 
на визначену температуру котла.
ON («УВІМК.») = після подавання гарячої води додаткова циркуляція 
та вентиляція завжди триває 3 хвилини.

2. 5. 5 Delay start in Central Heating after 
D.H.W. request («Затримка під час 
запуску контуру центрального 
опалення після оброблення запи-
ту на ГВП»)

від 14 до 100 (%) 96

2. 5. 7 Anti-legionella Function («Функція 
профілактики легіонельозу»)

0 = OFF («ВИМК.»)
1 = ON («УВІМК.»)

0

Лише за умови підключення котла до бака з датчиком NTC
Ця функція запобігає розмноженню бактерій, що викликають легіо-
нельоз, які можуть з’являтися в трубопроводах та ємнісних водона-
грівачах за температури 20... 40 °C. Якщо функція активована, коли 
температура ємнісного водонагрівача залишається нижчою за 59 °C 
понад 100 годин поспіль, котел підігріває воду в цьому резервуарі 
до досягнення відмітки 65 °C й підтримує її на цьому рівні впродовж 
30 хвилин.
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2. 5. 8 Antilegionella frequency («Частота 
застосування функції захисту від 
легіонельозу»)

від 24 до 480 годин 100

2. 5. 9 Temperatura obbiettivo antilegionella 
(«Діапазон температури для функції 
захисту від легіонельозу»)

від 60 до 70 °C 66

2. 6 BOILER MANUAL SETTINGS («РУЧНІ НАЛАШТУВАННЯ КОТЛА»)
2. 6. 0 Manual mode activation («Актива-

ція ручного режиму»)
0 = OFF («ВИМК.»)
1 = ON («УВІМК.»)

0

2. 6. 1 Boiler pump control («Керування 
насосом котла»)

0 = OFF («ВИМК.»)
1 = ON («УВІМК.»)

0

2. 6. 2 Fan control («Керування вентиля-
тором»)

0 = OFF («ВИМК.»)
1 = ON («УВІМК.»)

0

2. 6. 3 Diverter valve control («Керування 
розподільним клапаном»)

0 = OFF («ВИМК.»)
1 = ON («УВІМК.»)

0

2. 7 TEST & UTILITIES («ТЕСТУВАННЯ ТА ДОПОМІЖНІ ФУНКЦІЇ»)
2. 7. 0 Test mode («Тестовий режим») 0 = OFF («ВИМК.»)

1 = ON («УВІМК.»)
0

Щоб активувати функцію очищення (Chimney («Димар»)), натис-
ніть та утримуйте кнопку Reset («Скидання») упродовж 10 с.

2. 7. 1 Air purge function («Функція вида-
лення повітря»)

0 = OFF («ВИМК.»)
1 = ON («УВІМК.»)

0

Щоб активувати функцію видалення повітря, натисніть та утри-
муйте кнопку ESC упродовж 5 с.

2. 8 RESET MENU («МЕНЮ СКИДАННЯ») 2
2. 8. 0 Reset Factory Settings («Скидання 

до заводських налаштувань»)
Reset («Скинути»)
OK = так
ESC = ні

4 ZONE 1 PARAMETER («ПАРАМЕТР ЗОНИ 1»)
4. 0 ZONE 1 TEMPERATURE SETTING («НАЛАШТУВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ДЛЯ ЗОНИ 1»)
4. 0. 2 Fix temperature central heating («Вста-

новлення фіксованої температури 
для контуру центрального опалення»)

від 35 до 82 °C
парам. 420–1

40

від 20 до 45 °C
(низька температура)

20

4. 2 ZONE 1 SETTING («НАЛАШТУВАННЯ ЗОНИ 1»)
4. 2. 0 Zone 1 Temperature range («Діапа-

зон температури для Зони 1»)
0 = від 20 до 45 °C
парам. 420 = 0
1 = від 35 до 82 °C
парам. 420 = 1

1

4. 2. 1 Select Type of Thermoregulation 
(«Вибір типу регулювання темпе-
ратури»)

Щоб активувати функцію регу-
лювання температури, натис-
ніть кнопку Auto.
На дисплеї відобразиться символ   

0 = фіксована температура 
теплоносія
1 = базове регулювання 
температури
2 = датчик у приміщенні
3 = тільки за зовнішньою 
температурою
4 = датчик у приміщенні + 
зовнішня температура

1
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4. 2. 2 Zone 1 Slope («Кут нахилу кривої 
для Зони 1»)

Функція AUTO активована

від 1,0 до 3,5
(парам. 420 = 1)

1,5

від 0,2 до 1,0
(парам. 420 = 0)

0,6

Якщо використовується зовнішній датчик, котел розраховує най-
більш оптимальну температуру в лінії подавання, враховуючи тем-
пературу довкілля й тип системи.
Тип кривої потрібно обирати відповідно до розрахункової темпера-
тури системи та конструктивних особливостей будівлі, від яких 
залежить ступінь розсіювання.
Для високотемпературних систем можна обрати одну з представ-
лених кривих.

4. 2. 3 Parallel curve shift Zone
1 Offset («Значення паралельного 
зміщення кривої для Зони 1»)
Функція AUTO активована

від -14 до 14 °C
(парам. 420 = 1)

0

від -7 до 7 °C
(парам. 420 = 0)

0

Для адаптації кривої нагрівання під особливості системи потрібно 
її паралельно зміщувати, щоби розрахункова температура тепло-
носія змінювалася відповідно до температури в приміщенні.
Перейшовши до потрібного параметра та обертаючи поворотний 
регулятор, можна здійснити паралельне зміщення кривої. Величина 
зміщення відображається на дисплеї: від -14 до 14 °C для високотем-
пературних пристроїв або від –7 до 7 °C для низькотемпературних. 
Кожен крок відповідає збільшенню/зменшенню температури те-
плоносія на 1 °C відносно заданого значення.

4. 2. 4 Room sensor Influence to calculate 
the set-point temperature («Вплив 
датчика, розташованого в примі-
щенні, на розрахунок заданого 
значення температури»)
Функція AUTO активована

від 0 до 20
парам. 420 = 0

2

від 0 до 20
парам. 420 = 1

10

Якщо обрано значення «0», температура в приміщенні не врахову-
ється під час обчислення заданого значення температури. Якщо 
обрано значення «20», температура в приміщенні максимальною 
мірою впливає на обчислення заданого значення температури.
Цей пункт доступний лише за наявності підключеного магістраль-
ного пристрою.

4. 2. 5 Maximum Central Heating 
Temperature Zone 1 («Максималь-
на температура в контурі цен-
трального опалення для Зони 1»)

від 35 до 82 °C
(парам. 420 = 1)

82

від 20 до 45 °C
(парам. 420 = 0)

45

4. 2. 6 Minimum Central Heating 
Temperature Zone 1 («Мінімальна 
температура в контурі централь-
ного опалення для Зони 1»)

від 35 до 82 °C
(парам. 420 = 1)

35

від 20 до 45 °C
(парам. 420 = 0)

20



Інженерне меню Technical Area

64

м
ен

ю

пі
дм

ен
ю

па
ра

м
ет

р

опис значення ст
ан

да
рт

ні
 

на
ла

ш
ту

ва
нн

я

4. 3 DIAGNOSTICS («ДІАГНОСТИКА»)
4. 3. 4 Zone 1 heat request («Запит на 

опалення Зони 1»)
1 = ON («УВІМК.») 1

5 ZONE 2 PARAMETER («ПАРАМЕТР ЗОНИ 2»)
5. 0 ZONE 2 TEMPERATURE SETTING («НАЛАШТУВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ 

ДЛЯ ЗОНИ 2»)
5. 0. 2 Fix temperature central heating 

(«Встановлення фіксованої тем-
ператури для контуру централь-
ного опалення»)

від 35 до 82 °C
(висока температура)

40

від 20 до 45 °C
(низька температура)

20

Потрібно налаштовувати лише разом із параметром 521 Fixed 
Flow Temperaure of Thermoregulation («Фіксована температура те-
плоносія в режимі терморегуляції»)

5. 2 ZONE 2 SETTING («НАЛАШТУВАННЯ ЗОНИ 2»)
5. 2. 0 Zone 2 Temperature range («Діапа-

зон температури для Зони 2»)
0 = від 20 до 45 °C
парам. 520 = 0

0

1 = від 35 до 82 °C
парам. 520 = 1

1

5. 2. 1 Select Type of Thermoregulation 
(«Вибір типу регулювання темпе-
ратури»)

Щоб активувати функцію регу-
лювання температури, натис-
ніть кнопку Auto.
На дисплеї відобразиться символ  

 

0 = фіксована температура 
теплоносія
1 = базове регулювання 
температури
2 = датчик у приміщенні
3 = тільки за зовнішньою 
температурою
4 = датчик у приміщенні + 
зовнішня температура

1

5. 2. 2 Zone 2 Slope («Кут нахилу кривої 
для Зони 2»)

Функція AUTO активована

від 1,0 до 3,5
(парам. 520 = 1)

1,5

від 0,2 до 1,0
(парам. 520 = 0)

0,6

Див. параметр 422.
Налаштування можна здійснювати лише за наявності встановле-
ного зовнішнього датчика
Якщо використовується зовнішній датчик, котел розраховує 
найбільш оптимальну температуру в лінії подавання, врахову-
ючи температуру довкілля й тип системи. Тип кривої потрібно 
обирати відповідно до розрахункової температури системи та 
конструктивних особливостей будівлі, від яких залежить ступінь 
розсіювання. Для високотемпературних систем можна обрати 
одну з представлених кривих.

5. 2. 3 Parallel curve shift Zone 2 Offset 
(«Значення паралельного змі-
щення кривої для Зони 2»)
Функція AUTO активована

від -14 до 14 °C
(парам. 520 = 1)

0

від -7 до 7 °C
(парам. 520 = 0)

0

Для адаптації кривої нагрівання під особливості системи потрібно 
її паралельно зміщувати, щоби розрахункова температура тепло-
носія змінювалася відповідно до температури в приміщенні.
Перейшовши до потрібного параметра та обертаючи поворот-
ний регулятор, можна здійснити паралельне зміщення кривої. 
Величина зміщення відображається на дисплеї: від -14 до 14 °C для 
високотемпературних пристроїв або від –7 до 7 °C для низькотем-
пературних. Кожен крок відповідає збільшенню/зменшенню темпе-
ратури теплоносія на 1 °C відносно заданого значення.
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5. 2. 4 Room sensor Influence to calculate 
the set-point temperature («Вплив 
датчика, розташованого в примі-
щенні, на розрахунок заданого 
значення температури»)

Функція AUTO активована

від 0 до 20
парам. 520 = 0

2

від 0 до 20
парам. 520 = 1

10

Якщо обрано значення «0», температура в приміщенні не врахову-
ється під час обчислення заданого значення температури.
Якщо обрано значення «20», температура в приміщенні максималь-
ною мірою впливає на обчислення заданого значення температури.
Цей пункт доступний лише за наявності підключеного магістраль-
ного пристрою.

5. 2. 5 Maximum Central Heating 
Temperature Zone 2 («Максималь-
на температура в контурі цен-
трального опалення для Зони 2»)

від 35 до 82 °C
(парам. 420 = 1)

82

від 20 до 45 °C
(парам. 420 = 0)

45

5. 2. 6 Minimum Central Heating 
Temperature Zone 2 («Мінімальна 
температура в контурі централь-
ного опалення для Зони 2»)

від 35 до 82 °C
(парам. 420 = 1)

35

від 20 до 45 °C
(парам. 420 = 0)

20

5. 3 DIAGNOSTICS («ДІАГНОСТИКА»)
5. 3. 4 Heat Request Zone 2 («Запит на 

опалення Зони 2»)
0 = OFF («ВИМК.») 0

6 ZONE 3 PARAMETER («ПАРАМЕТР ЗОНИ 3»)
6. 0 ZONE 3 TEMPERATURE SETTING («НАЛАШТУВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ДЛЯ ЗОНИ 3»)
6. 0. 2 Fix temperature central heating 

(«Встановлення фіксованої тем-
ператури для контуру централь-
ного опалення»)

від 35 до 82 °C
(парам. 620 = 1)

40

від 20 до 45 °C
(парам. 620 = 0)

20

Потрібно налаштовувати лише разом із параметром 621 Fixed 
Flow Temperaure of Thermoregulation («Фіксована температура те-
плоносія в режимі терморегуляції»)

6. 2 «ZONE 3 SETTING» («НАЛАШТУВАННЯ ЗОНИ 3»)
6. 2. 0 Zone 3 Temperature range («Діапа-

зон температури для Зони 3»)
0 = від 20 до 45 °C
(низька температура)
1 = від 35 до 82 °C
(висока температура)

1

6. 2. 1 Select Type of Thermoregulation 
(«Вибір типу регулювання темпе-
ратури»)
Щоб активувати функцію регу-
лювання температури, натис-

ніть кнопку Auto  

0 = фіксована температура 
теплоносія
1 = базове регулювання 
температури
2 = датчик у приміщенні
3 = тільки за зовнішньою 
температурою
4 = датчик у приміщенні + 
зовнішня температура

1

6. 2. 2 Zone 3 Slope («Кут нахилу кривої 
для Зони 3»)

Функція AUTO активована

від 1,0 до 3,5
(парам. 620 = 1)

1,5

від 0,2 до 1,0
(парам. 620 = 0)

0,6

Див. параметр 422.
Налаштування можна здійснювати лише за наявності встанов-
леного зовнішнього датчика. Якщо використовується зовнішній 
датчик, котел розраховує найбільш оптимальну температуру в 
лінії подавання, враховуючи температуру довкілля й тип системи. 
Тип кривої потрібно обирати відповідно до розрахункової темпера-
тури системи та конструктивних особливостей будівлі, від яких 
залежить ступінь розсіювання. Для високотемпературних систем 
можна обрати одну з представлених кривих.
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6. 2. 3 Parallel curve shift Zone 2 Offset 
(«Значення паралельного змі-
щення кривої для Зони 2»)

Функція AUTO активована

від -14 до 14 °C
(парам. 620 = 1)

0

від -7 до 7 °C
(парам. 620 = 0)

0

Для адаптації кривої нагрівання під особливості системи потрібно 
її паралельно зміщувати, щоби розрахункова температура тепло-
носія змінювалася відповідно до температури в приміщенні.
Перейшовши до потрібного параметра та обертаючи поворот-
ний регулятор, можна здійснити паралельне зміщення кривої. Кожен 
крок відповідає збільшенню/зменшенню температури теплоносія 
на 1 °C відносно заданого значення.

6. 2. 4 Room sensor Influence to calculate 
the set-point temperature («Вплив 
датчика, розташованого в примі-
щенні, на розрахунок заданого 
значення температури»)
Функція AUTO активована

від 0 до 20
парам. 520 = 0

від 0 до 20
парам. 520 = 1

2

10

Якщо обрано значення «0», температура в приміщенні не врахову-
ється під час обчислення заданого значення температури.
Якщо обрано значення «20», температура в приміщенні максималь-
ною мірою впливає на обчислення заданого значення температури.
Цей пункт доступний лише за наявності підключеного магістраль-
ного пристрою.

6. 2. 5 Maximum Central Heating 
Temperature Zone 2 («Максималь-
на температура в контурі цен-
трального опалення для Зони 2»)

від 35 до 82 °C
(парам. 620 = 1)

82

від 20 до 45 °C
(парам. 620 = 0)

45

6. 2. 6 Minimum Central Heating 
Temperature Zone 2 («Мінімальна 
температура в контурі централь-
ного опалення для Зони 2»)

від 35 до 82 °C
(парам. 620 = 1)

35

від 20 до 45 °C
(парам. 620 = 0)

20

6. 3 DIAGNOSTICS («ДІАГНОСТИКА»)
6. 3. 4 Heat Request Zone 2 («Запит на 

опалення Зони 2»)
0 = OFF («ВИМК.») 0

8 SERVICE PARAMETERS («СЕРВІСНІ ПАРАМЕТРИ»)
8. 1 STATISTICHE («СТАТИСТИКА»)
8. 1. 0 Hours Burner On (Central Heating) («Кількість годин роботи пальника 

(режим центрального опалення)» (XX год)
8. 1. 1 Hours Burner On (Domestic Hot Water) («Кількість годин роботи паль-

ника (режим гарячого водопостачання)» (XX год)
8. 1. 2 Number Of Flame Faults («Кількість невдалих спроб розпалювання») (n x10)
8. 1. 3 Numbeer of ignition Cycles («Кількість циклів розпалювання»)
8. 1. 4 Heat Req Duration («Тривалість оброблення запиту на опалення»)
8. 2 BOILER («КОТЕЛ»)
8. 2. 1 Fan Status («Стан вентилятора») 0 = OFF («ВИМК.») 0
8. 2. 2 Fan Speed («Швидкість вентилятора») – x100 об/хв.
8. 2. 3 Pump speed («Швидкість насоса») 0 = OFF («ВИМК.»)

1 = низька швидкість
2 = висока швидкість

0

8. 2. 4 Diverter valve position («Положен-
ня розподільного клапана»)

0 = ГВП
1 = центральне опалення

0

8. 2. 5 D.H.W. Flow Rate («Продуктивність контуру ГВП»), л/хв
8. 2. 7 Pump Modulation («Модуляція насоса»), %
8. 2. 8 Gas Power («Потужність котла»), кВт
8. 3 BOILER TEMPERTURE («ТЕМПЕРАТУРА КОТЛА»)
8. 3. 0 Set temperature Central Heating («Задане значення температу-

ри в контурі центрального опалення»), °C
40

8. 3. 1 Flow Heating temperature («Значення температури в лінії пода-
вання контуру центрального опалення»), °C

24

8. 3. 2 Return Heating temperature («Значення температури у зворот-
ній лінії контуру центрального опалення»), °C

23

8. 3. 3 Domestic Hot Water Temperature («Температура контуру гаря-
чого водопостачання»), °С

0

8. 3. 5 Outdoor temperature («Зовнішня температура»), %
Лише за наявності під’єднаного зовнішнього датчика
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8. 4 SOLAR & STORAGE («ГЕЛІОСИСТЕМА ТА БАК»)
8. 4. 0 Storage Measured Temperature («Виміряне значення темпера-

тури бака»), °C
0

8. 4. 2 D.H.W. Inlet Temperature («Температура води на вході в контур 
ГВП»), °C

0

Відображається лише за наявності змонтованого комплекту 
геліосистеми або комплекту зовнішнього бака

8. 5 SERVICE («СЕРВІС»)
8. 5. 0 Months to next maintenance 

(«Кількість місяців до проведення 
наступного технічного обслуго-
вування»)

від 0 до 60 місяців 12

Якщо цей параметр налаштовано, котел буде відображати на дис-
плеї повідомлення про необхідність виклику спеціаліста з технічно-
го обслуговування.

8. 5. 1 Enable Maintenance advice («Акти-
вувати нагадування про технічне 
обслуговування»)

0 = OFF («ВИМК.»)
1 = ON («УВІМК.»)

0

8. 5. 2 Maintenance Warning Reset («Ски-
дання попередження про техніч-
не обслуговування»)

Reset? («Скинути?»)  
OK = так, ESC = ні

Дає змогу видалити нагадування про технічне обслуговування
8. 5. 4 P.C.B Hardware version («Версія апаратного забезпечення електро-

нної плати управління»)
8. 5. 5 P.C.B Software version («Версія програмного забезпечення електро-

нної плати управління»)
8. 6 ERROR HISTORY («ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ПОМИЛОК»)
8. 6. 0 Last 10 errors («10 останніх помилок») Від помилки 0 до помилки 9

Цей параметр дає змогу переглянути останні 10 помилок в роботі 
котла, що відображаються із зазначенням дня, місяця й року виник-
нення.
Обертаючи поворотний регулятор, можна по черзі переглянути 
помилки з 0 по 9.

8. 6. 1 Reset Error List («Скидання списку 
помилок»)

Reset? («Скинути?»)
OK = так
ESC = ні
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Інструкції з відкривання корпусу та перевірки внутрішніх  
компонентів (45/65)
Перед виконанням будь-яких робіт на котлі потрібно від’єднати його 
від джерела живлення за допомогою зовнішнього двополюсного 
вимикача та перекрити газовий кран.
Для отримання доступу до внутрішніх компонентів виконайте такі дії:
1. Видаліть кришку, знявши її з панелі управління (а).
2. Послабте два гвинти передньої кришки (b), потягніть її вперед і 

зніміть із верхніх штифтів (с).
3. Поверніть панель управління, потягнувши її вперед (d).
4. Від’єднайте два фіксатори на панелі, які закривають камеру зго-

ряння. Потягніть її вперед і зніміть із верхніх штифтів (е).

 
Інструкції з відкривання корпусу та перевірки внутрішніх  
компонентів (85/100/115/150)
Перед виконанням будь-яких робіт на котлі потрібно від’єднати його 
від джерела живлення за допомогою зовнішнього двополюсного 
вимикача та перекрити газовий кран.
Для отримання доступу до внутрішніх компонентів виконайте такі дії:
1. Послабте два гвинти передньої кришки (a), потягніть її вперед і 

зніміть із верхніх штифтів (b).
2.  Поверніть панель управління, потягнувши її вперед.
3. Від’єднайте два фіксатори на панелі, які закривають камеру зго-

ряння. Потягніть її вперед і зніміть із верхніх штифтів (c).
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Entretien Maintenance

Instructions for opening the casing and performing an internal 
inspection (45/65)
Before performing any work on the boiler, fi rst disconnect it from 
the electrical power supply using the external bipolar switch and 
shut off  the gas valve.
To access the inside of the boiler, the following is necessary:
1. Remove the casing by unhooking it from the control panel (a)
2. Loosen the two screws on the front casing (b), pull it forwards 

and unhook it from the upper pins (c)
3. Rotate the control panel, pulling it forwards (d)
4.  Unhook the two clips on the panel closing off  the combustion 

chamber. Pull it forwards and unhook it from the upper pins (e).

Instructions for opening the casing and performing an internal 
inspection (85/100/115/150)
Before performing any work on the boiler, fi rst disconnect it from 
the electrical power supply using the external bipolar switch and 
shut off  the gas valve.
To access the inside of the boiler, the following is necessary:
1. Loosen the two screws on the front casing (a), pull it forwards 

and unhook it from the upper pins (b)
2. girar el panel de mandos tirándolo hacia delante;
3.  Unhook the two clips on the panel closing off  the combustion 

chamber. Pull it forwards and unhook it from the upper pins (c).

  (b)

  (a)   (d)
  (c)

  (a)   (b)   (c)

 Instructions pour démontage de l’habillage et inspection de 
l’appareil (45/65)
Avant toute intervention dans la chaudière, couper l’alimentation 
électrique par l’interrupteur bipolaire extérieur et fermer le robinet 
gaz.
Pour accéder à l’intérieur de la chaudière :
1. déposer le carter en le décrochant du boîtier électrique (a),
2. dévisser les deux vis du panneau avant (b), tirer le panneau vers 

l’avant et le décrocher des pions supérieurs (c);
3. pivoter le boîtier électronique en le tirant vers l’avant;
4.  déclipper les deux clips situés en bas du couvercle de caisson de 

la chambre de combustion, tirer le vers l’avant et le décrocher 
des pions supérieurs (d).

 Instructions pour démontage de l’habillage et inspection 
de l’appareil (85/100/115/150)
Avant toute intervention dans la chaudière, couper l’alimentation 
électrique par l’interrupteur bipolaire extérieur et fermer le robinet 
gaz.
Pour accéder à l’intérieur de la chaudière :
- dévisser les deux vis du panneau avant (a), tirer le panneau vers 

l’avant et le décrocher des pions supérieurs (b),
- pivoter le boîtier électronique en le tirant vers l’avant
- déclipper les deux clips situés en bas du couvercle de caisson de 

la chambre de combustion, tirer le vers l’avant et le décrocher des 
pions supérieurs (c).
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Технічне обслуговування має важливе значення для безпечної та 
ефективної роботи котла й подовження терміну його експлуатації. 
Цю процедуру потрібно виконувати з дотриманням вимог чинного 
законодавства. Регулярно здійснюйте аналіз продуктів згоряння для 
перевірки ефективності роботи котла та уникнення порушень норм 
чинного законодавства щодо вмісту шкідливих викидів в атмосфері.
Перед початком робіт із технічного обслуговування:
– від’єднайте пристрій від електромережі, встановивши зовнішній 
двополюсний вимикач у положення OFF («ВИМК.»);
– перекрийте газовий кран, а також крани контурів центрального 
опалення й гарячого водопостачання.
Після завершення робіт будуть відновлені початкові налаштування котла.

Загальні зауваження
Рекомендовано принаймні один раз на рік виконувати такі перевірки:
1. Перевірте стан прокладок гідравлічного контуру, за потреби за-
мініть їх, щоби забезпечити належний рівень герметичності.
2. Перевірте стан прокладок газового контуру, за потреби замініть 
їх, щоби забезпечити належний рівень герметичності.
3. Візуально оцініть загальний стан котла.
4. Візуально оцініть ефективність роботи системи згоряння, за по-
треби розберіть та очистіть пальник.
5. Після перевірки, описаної в п. 3, за потреби розберіть та очистіть 
камеру згоряння.
6. Після перевірки, описаної в п. 4, за потреби розберіть та очистіть 
пальник і форсунку.
7. Очистіть первинний теплообмінник.
8. Переконайтеся в тому, що вказані запобіжні пристрої контуру 
опалення працюють у належний спосіб:
– термостат для обмеження максимальної температури.
9. Переконайтеся в тому, що вказані запобіжні пристрої газового 
контуру працюють у належний спосіб:
– пристрої для контролю відсутності газу та контролю наявності по-
лум’я.
10. Визначте продуктивність контуру гарячого водопостачання (пе-
ревірте показники витрати й температури).
11. Виконайте загальну перевірку роботи котла.
12. Видаліть відкладення з електрода для виявлення полум’я за до-
помогою абразивного матеріалу.

Очищення первинного теплообмінника
Очищення зі сторони димовідводу
Для отримання доступу до внутрішнього простору первинного те-
плообмінника необхідно зняти пальник. Промийте водою з мийним 
засобом, видаліть забруднення неметалевою щіткою, після чого зно-
ву промийте водою.

Очищення сифона
Щоб отримати доступ до сифона, потрібно спорожнити ємність для 
конденсату в нижній частині котла. Промийте його водою з мийним 
засобом.
Встановіть ємність для конденсату на відповідне місце в корпусі.
Примітка. Якщо пристрій не використовувався впродовж тривалого 
періоду часу, перед початком експлуатації сифон необхідно запов-
нити водою.
Недостатня кількість води в сифоні може призвести до потрапляння 
небезпечних продуктів згоряння в повітря.

Експлуатаційне випробування
Після виконання робіт із технічного обслуговування заповніть кон-
тур центрального опалення водою, щоби створити тиск приблизно 
1 бар, а потім випустіть повітря із системи.
Водночас із цим заповніть контур гарячого водопостачання.
– Розпочніть експлуатацію котла.
– За потреби повторно випустіть повітря з контуру системи опалення.
– Перевірте налаштування й переконайтеся в тому, що всі компо-
ненти, призначені для керування, регулювання й контролю приладу, 
працюють у належний спосіб.
– Перевірте герметичність обладнання та пересвідчіться, що систе-
ми відведення продуктів згоряння/подавання повітря в камеру зго-
ряння працюють нормально.



Технічне обслуговування

70

Порядок зливання води
Для зливання води із системи опалення дотримуйтеся такого порядку дій:
– Вимкніть котел; переконайтеся в тому, що зовнішній двополюсний 

вимикач встановлений у положення OFF («ВИМК.»), і перекрийте 
газовий кран.

– Відкрийте автоматичний клапан для випуску повітря.
– Відкрийте зливний кран системи та зберіть в ємність воду, що буде 

витікати.
– Злийте воду з найнижчих точок системи (за потреби).
Якщо систему необхідно залишити у вимкненому стані в місцевості, 
де температура в приміщенні взимку може опуститися нижче 0 °C, 
рекомендується додати у воду, що міститься в контурі системи опа-
лення, антифриз, щоби виключити потребу в її повторному зливанні. 
У разі використання антифризу переконайтеся в тому, що він суміс-
ний із нержавіючою сталлю, із якої виготовлений корпус котла.
Рекомендуємо використовувати антифриз, що містить ПРОПІЛЕН-
ГЛІКОЛЬ, оскільки він слугує інгібітором корозії. Крім того, у разі 
поєднання із засобами для захисту від утворення накипу та корозії 
потрібно дотримуватися рекомендацій виробника щодо кількості й 
мінімальної температури речовини.
Регулярно перевіряйте рівень pH розчину води з антифризом у кон-
турі котла та замінюйте його, якщо зафіксоване значення буде ниж-
чим за граничний показник, рекомендований виробником.
НЕ ЗМІШУЙТЕ РІЗНІ ТИПИ АНТИФРИЗУ.
Виробник не несе відповідальності за будь-які пошкодження при-
строю чи системи внаслідок використання антифризу або присадок 
невідповідного типу.

Зливання води із системи гарячого водопостачання та ємнісного 
водонагрівача
У разі виникнення ризику замерзання необхідно злити воду з конту-
ру гарячого водопостачання, дотримуючись такого порядку дій:
– Перекрийте кран подавання холодної води в котел.
– Відкрийте всі крани гарячої та холодної води.
– Злийте воду з найнижчих точок системи (за потреби).

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Перед виконанням робіт спорожніть усі компоненти, що можуть міс-
тити воду, і за потреби видаліть повітря.
Очистіть компоненти від накипу відповідно до інструкцій, наведених у 
паспорті безпеки, що надається разом з обраним продуктом — перед 
виконанням цієї процедури потрібно забезпечити належне прові-
трювання приміщення та вдягнути захисний одяг. Уникайте змішу-
вання різних речовин, а також передбачте належний захист при-
строю та об’єктів навколо нього.
Загерметизуйте всі отвори, що використовувалися для вимірювання 
тиску газу чи зміни будь-яких налаштувань, що стосуються газу.
Переконайтеся в тому, що форсунка котла сумісна з типом вико-
ристовуваного газу.
У разі появи запаху гару або диму від пристрою, чи запаху газу 
від’єднайте котел від електромережі, перекрийте запірний кран на 
газопроводі, відчиніть вікна та зателефонуйте до сервісної служби.

Інформування користувача
Користувача потрібно поінформувати про те, як необхідно користу-
ватися пристроєм.
Зокрема, користувачеві потрібно надати посібники з експлуатації та 
пояснити йому/їй, що цю документацію необхідно зберігати разом із 
пристроєм.
Крім того, користувача потрібно обов’язково поінформувати про:
– необхідність регулярної перевірки тиску води в системі (користу-

вачеві потрібно розповісти, як доливати воду й видаляти повітря);
– порядок налаштування температури та регулювальних пристро-

їв для забезпечення ефективної та економічної експлуатації при-
строю;

– необхідність проведення регулярного технічного обслуговування 
системи згідно з вимогами законодавства;

– категоричну заборону зміни налаштувань, що стосуються подаван-
ня повітря в камеру згоряння та відведення продуктів згоряння.
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Дані ErP — Регламент ЄС 813/2013

GENUS PREMIUM EVO HP 45 65 85 100 115 150
Конденсаційний котел ТАК ТАК ТАК ТАК ТАК ТАК
Комбінований обігрівач НІ НІ НІ НІ НІ НІ
Котел В1 НІ НІ НІ НІ НІ НІ
Теплофікаційний обігрівач приміщення НІ НІ НІ НІ НІ НІ
Низькотемпературний котел НІ НІ НІ НІ НІ НІ

Контактна інформація
(назва та адреса виробника чи його уповноваженого представника)

Ariston Thermo S.p.A.
Viale A. Merloni, 45 • 60044 • Фабріано (провінція Анкона) 

60044, ІТАЛІЯ
Дані ErP щодо опалення
Номінальна теплова потужність, Pn                                                                кВт 40 57 78 86 106 136
За номінальної теплової потужності та роботи у 
високотемпературному режимі P4                                                                              кВт 39,8 57,3 78,0 86,1 106,3 136,2

У разі використання 30% номінальної теплової потужності 
та за умови роботи в низькотемпературному режимі 1) P1                     кВт 13,2 19,1 25,9 28,6 35,4 45,6

Сезонний коефіцієнт енергоефективності опалення, ηs                                     % 91 94 93 93 93 93
За номінальної теплової потужності та роботи у 
високотемпературному режимі 2) η4                                                                 % 87,4 89,0 87,8 87,8 87,8 87,7

У разі використання 30% номінальної теплової потужності 
та за умови роботи в низькотемпературному режимі 1) η1                      % 96,8 98,9 97,4 97,4 97,6 97,7

ДОДАТКОВЕ СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
За повного навантаження                              elmax                                                                             кВт 0,16 0,16 0,11 0,11 0,14 0,21
За часткового навантаження                elmin                                                               кВт 0,04 0,04 0,02 0,02 0,02 0,03
У режимі очікування                                             PSB                                                               кВт 0 003 0 003 0 003 0 003 0 003 0 004
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Теплові втрати в режимі очікування            Pstby                                                кВт 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09
Рівень енергоспоживання запального пальника         Pign                              кВт 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Рівень шуму в приміщенні/на вулиці  LWA                                                 дБ 57 57 57 57 62 62
Викиди оксидів азоту NOx                                                                            мг/кВт*год 35 46 33 33 44 37

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ
МАРКА ARISTON
Модель GENUS PREMIUM 

EVO HP
45 65

Клас сезонної енергоефективності опалення

Номінальна теплова потужність PRATED кВт 40 57
Сезонний коефіцієнт енергоефективності опалення hs % 91 94
Рівень шуму в приміщенні/на вулиці LWA дБ 57 57



EN 15502-1
EN 15502-2-1

EN 55014-1 / -2
EN 61000-3-2 /-3
EN 60335-1/ -2

GENUS PREMIUM EVO HP

Kerkrade, 18-06-2019

Declaration of conformity

Elco BV, Hamstraat 76, 6465 AG Kerkrade (NL),
Declares that the product

Is in conformity with the following standards:

1992 / 42 / EEC (boiler effi ciency directive)
2016 / 426 / EEC (gas appliances regulation)

2014 / 35 / EU (low voltage directive)
2014 / 30 / EU (EMC directive)

2009 / 125/ EC Energy related Products
811-813 / 2013 EU regulation

This product is designated with CE number:

CE - 0063BT3414

And in accordance with the guidelines of directives:

A.J.G. Schuiling
Plant Manager

Декларація відповідності

Компанія ELCO BV, розташована за адресою: Hamstraat 76, 
6465 AG Керкраде (Нідерланди), заявляє, що продукт

GENUS PREMIUM EVO HP

відповідає вимогам перелічених нижче стандартів:

EN 15502-1
EN 15502-2-1

EN 55014-1 / -2
EN 61000-3-2 /-3
EN 60335-1/ -2

і виготовляється з дотриманням рекомендацій таких Директив:

Директива 1992/42/ЄЕС (щодо забезпечення ефективності котлів);
Директива 2016/426/ЄЕС (щодо експлуатації газового обладнання);

Директива 2014/35/ЄС (щодо експлуатації низьковольтного обладнання);
Директива 2014/30/ЄС (щодо електромагнітної сумісності);

Директива 2009/125/ЄС (щодо виробів, що споживають енергію);
Регламент 811-813/2013 ЄС.

Цьому продукту присвоєний вказаний ідентифікаційний номер CE:

CE – 0063BT3414

         Керкраде, 18.06.2019

A. Дж. Г. Шулінг
Директор підприємства
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1.  Le nom ou la marque commerciale du distributeur et/ou du fournisseur;
2.  La référence du ou des modèles donnée par le distributeur et/ou par le 

fournisseur;
3.  La classe d’effi  cacité énergétique saisonnière, pour le chauff age des 

locaux, du dispositif de chauff age des locaux, déjà rempli; 

5.  Une indication  de la possibilité ou non d’inclure dans le produit 
combiné constitué d’un dispositif de chauff age des locaux, d’un 
régulateur de température et d’un dispositif solaire, un capteur solaire, 
un ballon d’eau chaude, un régulateur de température et/ou un 
dispositif de chauff age d’appoint;

6.  La classe d’effi  cacité énergétique saisonnière, pour le chauff age des 
locaux, du produit de chauff age des locaux constitué d’un dispositif de 
chauff age des locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif 
solaire, déterminé comme indiqué sur la Figure 1 dans les pages 
suivantes.

 La pointe de la fl èche comportant la classe d’effi  cacité énergétique 
saisonnière, pour le chauff age des locaux, du produit combiné 
constitué d’un dispositif de chauff age des locaux, d’un régulateur de 
température et d’un dispositif solaire est placée à la même hauteur 
que la pointe de la fl èche correspondante dans l’échelle des classes 
d’effi  cacité énergétique.  PRODUITS COMBINÉS CONSTITUÉS D’UN 
DISPOSITIF DE CHAUFFAGE DES LOCAUX, D’UN RÉGULATEUR DE 
TEMPÉRATURE ET D’UN DISPOSITIF SOLAIRE

Instructions pour remplir l'étiquette relative aux produits 
combinés constitués d’un dispositif de chauff age des 
locaux, d’un régulateur de température et d’un dispositif 
solaire.

Instructions for fi lling  the label for packages of space 
heater, temperature control and solar device.

1.  supplier’s name or trademark;
2.  supplier’s model identifi er;
3.  the seasonal space heating energy effi  ciency class of the space 

heater, already fi lled; 

5.  Indication  of whether a solar collector, hot water storage 
tank, temperature control and/or supplementary heater, may 
be included in the package of combination heater, temperature 
control and solar device;

6.  the seasonal space heating energy effi  ciency class of the 
package of space heater, temperature control and solar device, 
determined in accordance with the fi gure 1 in the following 
pages.

 The head of the arrow containing the seasonal space heating 
energy effi  ciency class of the package of combination heater, 
temperature control and solar device shall be placed at the 
same height as the head of the relevant energy effi  ciency class;  
PACKAGES OF SPACE HEATER, TEMPERATURE CONTROL AND 
SOLAR DEVICE

The fi che for packages of space heater, temperature control and solar 
device shall contain the elements set out in Figure 1 respectively, for 
evaluating the seasonal space heating energy effi  ciency of a package 
of space heater, temperature control and solar device, including the 

Інструкції щодо заповнення етикеток на упаковках обігрівача 
приміщення, приладів для терморегуляції та геліосистеми

1.  Назва постачальника або торгова марка.
2.  Ідентифікатор моделі постачальника.
3.  Клас сезонної енергоефективності опалення обігрівача примі-

щення (вже заповнено).

5. Позначка   вказує на те, чи можуть бути включені до комплек-
ту комбінованого нагрівача, приладу для терморегуляції та гелі-
осистеми сонячний колектор, бак для зберігання гарячої води, 
прилади для терморегуляції та/або додатковий підігрівач.

6.  Клас сезонної енергоефективності для комплекту обігрівача 
приміщення, приладу для терморегуляції та геліосистеми, ви-
значається відповідно до рисунку 1, наведеного нижче.

 Вістря стрілки, що вказує на клас сезонної енергоефективнос-
ті опалення комплекту комбінованого нагрівача, приладу для 
терморегуляції та геліосистеми, має розташовуватися на одній 
висоті з рештою символів класів енергоефективності; КОМПЛЕК-
ТИ ОБІГРІВАЧА ПРИМІЩЕННЯ, ПРИЛАДУ ДЛЯ ТЕРМОРЕГУЛЯЦІЇ ТА 
ГЕЛІОСИСТЕМИ.

Довідковий листок із технічними даними для комплектів, що скла-
даються з обігрівача приміщення, приладу для терморегуляції та 
геліосистеми, має містити відповідні елементи (вказані на рисунку 
1), призначені для оцінювання рівня сезонної енергоефективності 
зазначених компонентів, включно з такою інформацією:
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– I:  значення класу сезонної енергоефективності в режимі опален-
ня основного газового котла, виражене у відсотках;

– II:  коефіцієнт для оцінювання тепловиділення основного та допо-
міжного газового обігрівачів зі складу комплекту (див. Делего-
ваний регламент ЄС 811/2013, Додаток IV, п. 6.а);

– III:  значення математичного виразу: 294/(11 • Prated), де показник 
Prated стосується основного обігрівача приміщення;

– IV:  значення математичного виразу 115/(11 • Prated), де показник 
Prated стосується основного обігрівача приміщення;

Крім того, для комбінованих основних обігрівачів із тепловим насосом:
– V:  значення різниці між сезонною енергоефективністю опалення 

в умовах помірного й холодного клімату, виражене у відсотках;
– VІ:  значення різниці між сезонною енергоефективністю опалення 

в умовах теплого й помірного клімату, виражене у відсотках.
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Енергоефективність комплекту виробів, вказана у цьому довідко-
вому листку з технічними даними, може не відповідати фактичній 
енергоефективності обладнання після його встановлення в будівлі, 
оскільки на цей показник впливають інші чинники, як-от втрати те-
пла в системі розподілення та розміри приладів відносно розмірів і 
характеристик будівлі.



CE PRODUIT EST CONFORME
À LA DIRECTIVE

WEEE 2012/19/EU

Le symbole « poubelle barré » reporté sur l’appareil indique que le 
produit, en fi n de vie, doit être traité séparément des déchets dome-
stiques, doit être rapporté dans un centre de tri des déchets pour 
les appareils électriques et électroniques ou alors rapporté au reven-
deur, le jour de l’achat d’un nouvel appareil équivalent.
L’utilisateur doit s’assurer que l’appareil en fi n de vie soit déposé dans 
un centre de collecte appropriée.Le tri sélectif, permettant le recycla-
ge de l’appareil en fi n de vie, le traitement de celui-ci et l’évacuation 
respectueux de l’environnement, contribue à éviter les éventuels ef-
fets négatifs sur l’environnement, sur la santé et favorise le recyclage 
des matières qui composent le produit.Pour en savoir plus sur les 
centres de collectes des déchets existants, adressez vous au service 
locale de collecte des déchets, ou auprès du magasin
dans lequel vous avez eff ectué l’achat de votre appareil.

THIS PRODUCT CONFORMS
TO DIRECTIVE

WEEE 2012/19/EU.

The symbol of the crossed waste paper basket on the appliance indi-
cates that at the end of its working life the product should be dispo-
sed of separately from normal domestic household rubbish, it must 
be disposed of at a waste disposal centre with dedicated facilities for 
electric and electronic appliances or returned to the retailer when a 
new replacement product is purchased.
The user is responsible for the disposal of the product at the end of its 
life at an appropriate waste disposal centre.
The waste disposal centre (which using special treatment and 
recycling processes eff ectively dismantles and disposes of the ap-
pliance) helps to protect the environment by recycling the material 
from which the product is made.
For further information about waste disposal systems visit your lo-
cal waste disposal centre or the retailer from which the product was 
purchased.

Символ перекресленого бака для сміття на продукті вказує на те, що 
після завершення терміну служби його потрібно утилізувати окре-
мо від звичайних побутових відходів. Цей виріб необхідно здати в 
спеціалізований центр, що має відповідні потужності для переро-
блення електричного й електронного обладнання, або повернути 
продавцеві під час придбання нового котла.
Користувач несе особисту відповідальність за належну утилізацію 
цього обладнання після завершення терміну його служби в центрі 
перероблення відходів.
У таких центрах використовуються спеціальні процеси оброблення 
й утилізації відходів, спрямовані на ефективне розбирання й пере-
роблення матеріалів, із яких виготовлено продукт, що дає змогу під-
вищити рівень захисту довкілля.
Для отримання докладної інформації про затверджені методи утилі-
зації відходів зверніться до місцевого спеціалізованого центру або 
продавця, у якого було придбано цей продукт.

 ЦЕЙ ВИРІБ ПОВНІСТЮ ВІДПОВІДАЄ 
ВИМОГАМ ДИРЕКТИВИ 2012/19/ЄС 

ЩОДО УТИЛІЗАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНОГО ТА 
ЕЛЕКТРОННОГО ОБЛАДНАННЯ.
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