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Ръководство за монтаж, BG
инструкции за употреба и
предупреждения

VICTRIX MAIOR
28 - 35 TT 1 ERP

Уважаеми клиенти,
Поздравяваме Ви за това, че сте избрали висококачествен продукт на "Иммергаз" (Immergas), който може да Ви осигури комфорт и сигурност за
дълъг период от време. Като клиент на Immergas винаги ще можете да разчитате на квалифициран оторизиран сервизен център, разполагащ с
добра подготовка и актуална информация, за да гарантира постоянната ефективност на Вашия котел. Прочетете внимателно следващите
страници: може да намерите полезни съвети за правилна употреба на уреда, чието спазване със сигурност ще затвърди удовлетворението
Ви от продукта на фирма Immergas.
При евентуална необходимост от мероприятия по намеса и редовна поддръжка се обърнете към оторизираните центрове: те разполагат с
оригинални части и със специализирана подготовка, за която се е погрижил директно производителят.

Общи предупреждения
Всички продукти на Immergas са предпазени чрез подходяща за транспорт опаковка.
Материалите трябва да бъдат складирани в сухи помещения, защитени от неблагоприятни атмосферни явления.
Книжката с инструкции представлява неразделна и съществена част от самия продукт и трябва да бъде предадена на новия ползвател,
включително в случай на прехвърляне на собственост или на встъпване в права.
Тя трябва да се съхранява грижливо и да се преглежда внимателно, тъй като всички предупреждения предоставят важни указания за
безопасността на етапите по монтаж, употреба и поддръжка.
Настоящата книжка с инструкции съдържа техническа информация за монтажа на котлите Immergas. Що се отнася до другите теми, свързани
с монтажа на самите котли (например: безопасност на работното място, опазване на околната среда, предотвратяване на злополуки) е
необходимо да спазвате правилата на действащата нормативна база и добрите технически принципи.
По смисъла на действащото законодателство инсталациите трябва да се проектират от правоспособни специалисти в рамките, определени
от закона. Монтажът и поддръжката трябва да се извършват в съответствие с действащите норми, според инструкциите на производителя
и от лицензирана фирма, притежаваща специализирани технически компетенции в областта на инсталациите, както е предвидено от закона.
Несвойствените инсталация или монтаж на уреда и/или на компонентите, принадлежностите, комплектите и устройствата на Immergas
биха могли да породят непредвидими от разума и несрещани в практиката проблеми по отношение на хора, животни и вещи. Прочетете
внимателно предоставените заедно с продукта инструкции, за да го монтирате правилно.
Поддръжката трябва да се извършва от лицензирана фирма. В този смисъл оторизираният сервизен център за техническа помощ представлява
гаранция за квалификация и професионализъм.
Уредът трябва да се използва само за употребата, за която е изрично предвиден. Всякакви други употреби следва да се считат за несвойствени
и следователно за потенциално опасни.
В случай на грешки при инсталирането, експлоатацията или поддръжката, дължащи се на несъблюдаването на действащото техническо
законодателство, на нормативата или на инструкциите на настоящата книжка (или изобщо предоставени от производителя), се изключва
всякаква договорна и извъндоговорна отговорност на производителя за евентуални щети, а гаранцията за уреда отпада.

Дружество IMMERGAS S.p.A. със седалище на ул. "Чиза Лигуре" 95, 42041 Брешело (пров. Реджо Емилия), чиито процеси по проектиране,
производство и следпродажбено обслужване съответстват на изискванията на стандарт UNI EN ISO 9001:2008.
За повече информация относно маркировката СЕ на продукта, изпратете до производителя запитване за получаване на екземпляр от Декларацията за съответствие, уточнявайки модела на уреда и националния език.

Фирма Immergas S.p.A. не поема никаква отговорност, дължаща се на грешки при печата или преписването, като си запазва правото да внася
всякакви изменения без предизвестие в своите технически и търговски брошури.
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- операциите по поддръжка (включително
планова, периодична, редовна, извънредна);
- отстраняването (поставянето навън, на
място, предназначено за товарене и превоз
на уреди и компоненти), както и евентуалната подмяна на същите с еквивалентни
уреди и/или части.
Стената трябва да бъде гладка, тоест да няма
издатини или вдлъбнатини, които да позволяват достъп от задната страна. В никакъв
случай не са проектирани за монтаж върху
постаменти или подове (Фиг. 1-1).
При промяна на вида монтаж се променя и
класификацията на котела и по-точно:
- Котел тип B23 или B53, ако е монтиран чрез
използване на специален накрайник за
приток на въздуха директно от мястото, на
което е монтиран котелът.
- Котел тип C ако е монтиран чрез използване на коаксиални тръби или други видове
тръбопроводи, предвидени за котли със
затворена горивна камера за приток на
въздух и изхвърляне на димните газове.
Забележка: класификацията на уреда е
показана на изображенията на различните
монтажни решения, посочени на следващите
страници.
Само професионална лицензирана фирма има право да монтира газовите уреди
Immergas.
Монтажът трябва да се извършва според
предписанията на нормативната база, на
действащото законодателство и при спазване
на местните технически стандарти и в
съответствие с добрата техническа култура.
Внимание: Фирма Immergas не носи отговорност за евентуални щети, причинени от
котли, отстранени от други инсталации, нито
за евентуални несъответствия на тези уреди.
Преди да монтирате уреда е необходимо да
проверите дали същият е пристигнал цял
и ненарушен; ако това не е сигурно, трябва
незабавно да се обърнете към доставчика.
Частите на опаковката (скоби, гвоздеи, пластмасови пликчета, експандиран полистирол
и др.) не трябва да бъдат оставяни на места,
достъпни за деца, тъй като са източник на
опасност. В случай, че уредът е поставен във
или между мебели, трябва да има достатъчно
пространство за извършване на обичайните операции по поддръжка; следователно
препоръчваме да оставите поне 3 см между

• Норми за монтаж:
- този котел може да бъде монтиран на
открито, на частично защитено място.
Под частично защитено място се разбира
такова, в което котелът не е изложен на
прякото действие и на проникването на
валежи (дъжд, сняг, градушка и др.).
Забележка: Този вид монтаж е възможен
само в случаите, в които действащото
законодателство в страната на монтаж
на уреда го позволява.
- Забранено е монтирането във вътрешността на помещения с опасност от пожар
(например: паркинги, гаражи) и потенциално опасни помещения на газови уреди,
димоотводи и тръбопроводи за приток на
горивен въздух.
- Забранява се монтажът по вертикална
проекция над котлони.
- Забранено е монтирането в следните
помещения/зони, представляващи общи
части на сгради, вътрешни стълби или
други елементи с функция на аварийни
изходи (напр.: партери, проходи).
- Освен това е забранено монтирането в
помещения/зони, представляващи общи
части на сгради като например мазета,
проходи, тавани, подпокривни пространства и др., освен ако няма действащи
местни нормативни разпоредби в друг
смисъл.
Внимание: за монтирането на котела към
стена трябва да бъде осигурена стабилна и
ефикасна опора.
Дюбелите, доставени заедно с котела, трябва да се използват единствено за закрепяне
на същия към стената; Те може да осигурят
подходяща опора само ако са поставени правилно (според добрите технически правила)
в стени, изградени от плътни или решетъчни
тухли. В случай на стени, изградени от тухли
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МОНТАЖНИК

1.1 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА
МОНТАЖА.
Котлите Victrix Maior 28-35 TT 1 ErP са
проектирани единствено за стенен монтаж,
за отопление и за производство на битова
гореща вода за домакински и сходни нужди
Мястото на монтаж на уреда и на съответните
принадлежности Immergas трябва да притежава подходящи характеристики (технически и конструктивни), които да позволяват
(винаги в условия на безопасност, ефикасност
и удобство):
- монтажa (според предписаното от техническото законодателство и техническите
норми);

корпуса на котела и вертикалните стени
на мебелите. Над и под котела трябва да се
остави достатъчно пространство, което да
позволява извършването на операции по
тръбните връзки и димоотводите. В близост
до уреда не трябва да се намират никакви
запалими предмети (хартия, парцали, пластмаса, полистирол и др.).
Не поставяйте електроуреди под котела, тъй
като те биха могли да се повредят в случай на
задействане на предпазния клапан, на запушен сифон за отвеждане на конденз или в случай на теч от тръбните връзки; в тези случаи
производителят не носи отговорност за евентуални щети, причинени на електроуредите.
Освен това от изброените по-горе причини
препоръчваме да не поставяте обзавеждане,
мебели и др. под котела.
В случай на проблем, повреда или недобро
функциониране, уредът трябва да се деактивира и да се обадите на лицензирано
предприятие (например на оторизирания
сервизен център за техническа помощ, който
разполага с конкретна техническа подготовка
и с оригинални резервни части). Следователно трябва да се въздържате от каквито и да е
мероприятия по поправка или опит за такива.
Неспазването на посоченото по-горе поражда
лична отговорност и недействителност на
гаранцията.

ДА
SI

НЕ
NO

1-1
или блокчета с отвори, предградни стени с
ограничена носимоспособност или изобщо
зидария, различна от посочената, е необходимо да пристъпите към предварителна
проверка на стабилността на системата на
окачването.
Тези котли служат за загряване на вода до
температура, по-ниска от температурата на
кипене при атмосферно налягане.
Трябва да се свържат към отоплителна инсталация и към водопроводна мрежа, подходяща за техните работни характеристики
и мощност.

ПОТРЕБИТЕЛ

МОНТАЖ НА
КОТЕЛА

ТЕХНИК ПО ПОДДРЪЖКАТА
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1.2 ОСНОВНИ РАЗМЕРИ.

МОНТАЖНИК

1-2
Легенда:
V G AC ACV AF SC M R -

ТЕХНИК ПО ПОДДРЪЖКАТА

ПОТРЕБИТЕЛ

Височина
(мм)
748
ГАЗ
G
3/4”

1.3 ЗАЩИТА ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ.
Минимална температура -5°C. Серийно котелът разполага с функция против замръзване, която се грижи за задействане на помпата
и горелката, когато температурата на водата
във вътрешността на котела спадне под 4°C.
При тези условия котелът е защитен от
замръзване до стайна температура от -5°C.
Минимална температура -15°C. В случай,
че котелът е монтиран на място, където
температурата спада под -5°C, уредът може
да замръзне.
За да избегнете риска от замръзване се придържайте към следните инструкции:
- защитете отоплителната верига от замръзване, като в тази верига поставите
качествена антифризна течност, за която
да е изрично посочено, че е подходяща за
използване в отоплителни инсталации и с
гаранция на производителя, че не нанася
щети на топлообменниците и на други компоненти на котела. Антифризната течност
не трябва да е вредна за здравето. Трябва
да спазвате стриктно инструкциите на
производителя на течността що се отнася
до необходимата концентрация в зависимост от минималната температура, от
която искате да предпазите инсталацията.
Трябва да направите воден разтвор с клас
на потенциално замърсяване на водата 2
(EN 1717:2002 или действащи местни нормативни разпоредби).
Материалите, от които е направена отоплителната верига на котлите Immergas,
издържат на антифризни течности на
основата на етиленови и пропиленови
гликоли (в случай, че смесите са приготвени
съгласно професионалните правила).

- Защитавайте от замръзване веригата за битова вода, като използвате аксесоар, който
може да се достави по заявка (антифризен
комплект), съставен от електрически нагревател, съответното окабеляване и термостат
за управление (прочетете внимателно
инструкциите за монтаж, съдържащи се в
опаковката на комплекта с принадлежности).
При тези условия котелът е предпазен от
замръзване до температура от -15°C.
Защитата против замръзване на котела
(както -5°C, така и -15°C), се гарантира
само ако:
- котелът е правилно свързан към веригите
за захранване с газ и електричество;
- котелът се захранва непрекъснато;
- котелът не е в режим “off ”.
- котелът не е с проблем (парагр. 2.5);
- основните компоненти на котела и/или на
антифризния комплект не са повредени.
За да бъде действителна гаранцията, са
изключени щетите, произтичащи от прекъсването на електрическа енергия и от
неспазването на посоченото на предходната
страница.
Забележка: в случай на монтиране на котела
на места, където температурата спада под 0°C,
се изисква изолиране на свързващите тръби
за битова вода и за отопление.

Относно дълготрайността и евентуалното
изхвърляне, следвайте инструкциите на
доставчика на течността.
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Електрическо свързване
Захранване с газ
Изход на битова гореща вода
Вход на битова гореща вода
от комплект соларен вентил
(опция)
Вход на битова вода
Дрениране на конденза (минимален вътрешен диаметър
Ø 13 mm)
Подаване към инсталация
Връщане от инсталация
Ширина
(мм)
440
ВРЪЗКИ
БИТОВА
ВОДА
AC
AF
1/2” 1/2”

Дълбочина
(мм)
280
ИНСТАЛАЦИЯ
R
M
3/4” 3/4”

- Поради състава на сместа на пропан-бутан
е възможно през периода на съхранение
в резервоарите да стане сепариране на
сместа. Това може да причини промяна на
калоричността на подаваната към уреда
смес с последваща промяна на работните
му характеристики.

Внимание: за гарантиране на дълготрайността и ефективността на уреда се препоръчва монтиране на комплект “дозатор на
полифосфати” при наличие на вода, чиито
характеристики може да предизвикат появата на варовити наслагвания.

1.6 ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ
КЪМ ОТОПЛИТЕЛНАТА
ИНСТАЛАЦИЯ.
Внимание: преди да направите свързване
на котела, за да не отпадне гаранцията на
кондензния модул, промийте старателно отоплителната инсталация (тръби, отоплителни
тела и др.) със специални отстраняващи окиси /декапиращи вещества/ и наслагванията,
които са в състояние да отстранят евентуални
остатъци, които биха могли да нарушат добрата работа на котела.
Препоръчва се химическо третиране на
водата на отоплителната инсталация според действащите технически норми с цел
предпазване на инсталацията и уреда от
наслагвания (напр. отлагания на котлен камък), от образуване на утайки и други вредни
наслоявания. Освен това, за да не отпадне
гаранцията на топлообменника, трябва да
спазвате предписанията на параграф 1.21.
Хидравличното свързване трябва да бъде
изпълнено рационално чрез използване на
връзки с подходящи размери спрямо тези
на котела.
Внимание: фирма Immergas не е отговорна в
случай на щети, причинени от поставянето
на автоматично-допълващи групи, които не
носят нейната марка.

Качество на газa. Уредът е проектиран за
работа с газ без примеси; в противен случай е
необходимо да поставите подходящи филтри

С цел изпълнение на изискванията за монтаж,
определени от валидните норми третиращи

Предпазен клапан 3 bar. Дренирането на
предпазния клапан е отведено към изхода
на кондензния сифон. Вследствие на това, в
случай на задействане на клапана, изпуснатата
течност стига до канализационната мрежа
през отходна тръба на кондензния сифон.
В долната част на уреда все пак е осигурена
връзка за дрениране (реф. 3 фиг. 1-3) със съответната затваряща капачка, за да се проверява
за наличие на течност в дрениращия кръг и
за задействането на предпазния клапан 3 bar.
Дрениране на конденза. За дрениране на генерираната от уреда вода от конденза, трябва
да се свържете към канализационната мрежа
посредством тръби, които могат да издържат
на киселинните кондензи с вътрешен диаметър поне 13 mm. Инсталацията за свързване
на уреда с канализационната мрежа трябва
да бъде направена така, че да бъде избягнато замръзването на съдържащата се в нея
течност. Преди пускане в експлоатация на
уреда проверете дали кондензът може да бъде
правилно отвеждан; след първото включване
проверете дали сифонът се е напълнил с
конденз (парагр. 1.23). Освен това трябва да
се придържате към действащата норматива
и към действащите национални и местни
разпоредби за отвеждане на отпадъчни води.
В случай, че кондензът не се отвежда в канализационната мрежа за отпадъчни води, е
необходимо да инсталирате неутрализатор
на конденз, който да гарантира спазването
на предвидените от действащото законодателство параметри.
1-3

Легенда:
V G AC AF SC -

AC

SC

V

AF

3

2

G
1
R

M

7

Електрическо свързване
Захранване с газ
Изход на битова гореща вода
Вход на битова вода
Дрениране на конденза (минимален вътрешен диаметър Ø 13 mm)
M - Подаване към инсталация
R - Връщане от инсталация
1 - Кран за напълване на инсталацията
2 - Кран за източване на инсталацията
3 - Връзка сигнализиране/дрениране предпазен клапан 3 bar

МОНТАЖНИК

замърсяването на питейната вода, препоръчваме използването на възвратен комплект
IMMERGAS, който да се инсталира непосредствено преди входа за студена вода на котела.
Също така препоръчваме флуидът топлоносител (напр.: вода + гликол), използван
в първичния кръг на котела (отоплителна
верига), да е съобразен с действащата местна
нормативна база.

ПОТРЕБИТЕЛ

1.5 СВЪРЗВАНЕ КЪМ ГАЗОВАТА
МРЕЖА.
Тези котли са произведени за работа с газ
метан (G20) и L.P.G. (пропан-бутан). Захранващите тръби трябва да бъдат равни или
по-големи от връзката на котела 3/4”G. Преди
да извършите присъединяването към газовата мрежа, внимателно трябва да почистите
отвътре всички тръби на инсталацията за
захранване с гориво, за да отстраните евентуални остатъци, които биха могли да попречат
на добрата работа на котела. Освен това трябва да проверите дали подаваният газ съответства на този, за който е подготвен котела (вж.
табелката с данните, поставена на котела).
Ако се различават, трябва да го адаптирате
към друг вид газ (вж адаптиране на уредите
в случай на смяна на газ). Освен това е важно
да проверите динамичното налягане на мрежата (метан или пропан-бутан), която ще се
използва за захранване на котела и трябва
да бъде в съответствие с действащата техническа нормативна база, тъй като ако това
налягане не е достатъчно, може да повлияе
на мощността на уреда, като предизвика
неудобства за потребителя.
Уверете се, че свързването на газовия вентил
се извършва правилно. Тръбата за захранване
с газ трябва да бъде подходящо оразмерена
въз основа на действащата нормативна база, с
цел гарантиране на правилния дебит газ към
горелката, включително в условия на максимална мощност на котела и да гарантира
работните характеристики на уреда (технически данни). Системата за свързване трябва да
съответства на валидните технически норми.

непосредствено преди уреда, за да осигурите
чистота на горивото.
Резервоари за съхранение (в случай на
захранване от резервоар за пропан-бутан).
- Възможно е новите резервоари за пропан-бутан да съдържат остатъци от инертен
газ (азот), които да влошат качеството на
подаваната към уреда смес, причинявайки
проблемната му работа.

ТЕХНИК ПО ПОДДРЪЖКАТА

1.4 КОМПЛЕКТ ЗА ХИДРАВЛИЧНО
СВЪРЗВАНЕ НА КОТЕЛА.
Този комплект съдържа всичко необходимо
за извършване на тръбните връзки към отоплителната, санитарната и към газовата инсталация на уреда, се доставя като опционален
комплект. Направете свързванията, както е
посочено в съответния лист с инструкции,
като използвате връзките, показани на фиг.
1-3.

МОНТАЖНИК

1.7 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ.
Уредът е с клас на електрозащита IPX5D.
Електрическата безопасност се постига само
ако същият е перфектно свързан към ефикасна заземителна инсталация, изпълнена
както е предвидено от действащите норми
за безопасност.
Внимание: фирма Immergas S.p.A. не поема
отговорност за щети, нанесени на хора или
вещи, произтичащи от несвързването на заземяването на котела и от несъблюдаването
на референтните норми.
• Демонтиране на капака на клемната кутия
на таблото за управление (Фиг. 1-4).
За да направите електрическите свързвания, е достатъчно да отворите помещението
за присъединяванията, като спазвате следните инструкции.
- Демонтирайте фронталния панел (Фиг.
3-15b).

ТЕХНИК ПО ПОДДРЪЖКАТА

ПОТРЕБИТЕЛ

- Демонтирайте капака (b фиг. 1-4).
1) Развийте двата винта (a).
2) Натиснете двете кукички, които се намират върху капака (b).
3) Извадете капака (b) от таблото за управление (c).
- Сега вече може да стигнете до клемореда
(d).
Освен това проверете дали електрическата
инсталация е подходяща за максималната
мощност, консумирана от уреда, посочена
върху табелката с данни, поставена на котела.
Котлите са окомплектовани със специален
захранващ кабел тип “X” без щепсел. Захранващият кабел трябва да бъде свързан към
мрежа от 230V ±10% / 50Hz при спазване на
,
полярността фаза-нула и заземяване
като в линията на това захранване трябва да
се осигури наличието на прекъсвач с категория свръхнапрежение клас III.
За защита от евентуални загуби от пулсиращо
напрежение трябва да предвидите устройство
за диференциална защита тип А.
В случай на подмяна на захранващия кабел се
обърнете към лицензирана фирма (например
към оторизирания сервизен център за техническа помощ). Захранващият кабел трябва да
минава по указаното трасе (Фиг. 1-3).

В случай, че трябва да подмените мрежови
предпазител на платката за управление,
използвайте бързи предпазители 3,15A. За
главното захранване на уреда от електрическата мрежа не е разрешено използването на
адаптори, разклонители и удължители.
Монтаж към инсталация, работеща с директна ниска температура. Котелът може да
захранва директно една инсталация на ниска
температура чрез настройване на диапазона
на регулиране на температурата на подаване
“t0” и “t1” (Парагр. 3.12). При тази ситуация
е необходимо да поставите специалния комплект за безопасност (опция), съставен от
термостат (с регулируема температура). Направете свързването към клеми 14 и 15, като
отстраните мост X70 (Фиг. 3-2). Термостатът
трябва да бъде поставен върху подаващата
тръба на инсталацията на разстояние от поне
2 метра от котела.
1.8 ДИСТАНЦИОННИ УПРАВЛЕНИЯ
И СТАЙНИ ПРОГРАМИРУЕМИ
ТЕРМОСТАТИ (ОПЦИЯ).
При този котел е предвидено поставянето
на стайни термостати или дистанционни
управления, които се предлагат в комплект
като опция (Фиг. 1-5).
Всички програмируеми термостати Immergas
могат да се свързват само с 2 проводника.
Прочетете внимателно инструкциите за монтаж и употреба, поставени в допълнителния
комплект.
• Дигитален програмируем термостат
Immergas On/Off. Програмируемият термостат позволява:
- настройване на две стойности на стайна
температура: една дневна (температура
комфорт) и една нощна (икономична
температура);
- настройване на седмична програма с четири включвания и изключвания на ден;
- избор на желания режим на работа между
различните възможни алтернативи:
• ръчен режим (с регулируема температура).
• автоматичен режим (с настроена програма).
• принудителен автоматичен режим (чрез
моментна промяна на температурата на
автоматичната програма).

Програмируемият термостат се захранва с
2 алкални батерии от по 1,5V тип LR 6;
• Дистанционно управление V2 (CARV2) с
работа на климатичен програмируем термостат. Панелът на CAR V2 му позволява да
контролира и да разполага удобно както с
описаните в предишната точка функции,
така и с цялата важна информация относно
работата на уреда и отоплителната инсталация с възможност да се намесва удобно
в настроените преди това параметри без
необходимост от придвижване до мястото,
където е монтиран уредът. Панелът разполага със самодиагностика, за да показва на
дисплея евентуални проблеми в работата
на котела. Вграденият в дистанционния
панел климатичен програмируем термостат
позволява адаптиране на температурата на
подаване на инсталацията към действителните нужди на помещението за отопляване
така, че желаната стойност на стайна температура да се достигне изключително прецизно с последващо от това спестяване на
експлоатационни разходи. Дистанционното
управление CARV2 се захранва директно от
котела посредством същите 2 проводника,
които служат и за предаване на данни между котела и устройството.
Важно: Ако инсталацията е разделена на
зони със специалния зонален комплект, дистанционното управление CARV2 трябва да се
използва, като се изключи функцията му за
климатично терморегулиране, а именно като
бъде настроено в режим On/Off.
Електрическо присъединяване на дистанционното управление CARV2 или програмируем термостат On/Off (Опция). Описаните
по-долу операции трябва да се извършват
след прекъсване на електрозахранването на
уреда. Евентуалният стаен термостат или
програмируем термостат On/Off трябва да се
свърже към клеми 40 и 41 чрез премахване на
мост X40 (Фиг. 3-2). Уверете се, че контактът
на термостата On/Off е от “сух” тип, тоест
че е независим от мрежовото напрежение, в
противен случай би повредил електронната
платка за управление. При приложение на
дистанционно управление CAR V2 трябва да
бъде свързано към клеми 44 и 41 чрез отстраняване на мост X40 върху електронната платка, като внимавате да не обърнете полюсите
при свързванията (Фиг. 3-2).
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Внимание: в случай на използване на дистанционно управление CAR V2 или на който
и да е термостат On/Off, е задължително да
осигурите две отделни линии според валидните норми за електрическите инсталации.
Тръбите на котела не трябва никога да се
използват за заземяване на електрическата
или телефонната инсталация. Следователно
преди да свържете електрически котела,
трябва да се уверите, че това не е направено.

ТЕХНИК ПО ПОДДРЪЖКАТА

ПОТРЕБИТЕЛ

1.9 ВЪНШНА ТЕМПЕРАТУРНА
СОНДА (ОПЦИЯ).
Котелът е предвиден за съвместна работа с
външна сонда (Фиг. 1-6), която се доставя
като опционален комплект. За позиционирането на външната сонда направете справка в
съответния лист с инструкции.
Сондата може да се свърже директно към
електрическата инсталация на котела и
позволява автоматично намаляване на максималната температура на подаване към отоплителната инсталация при увеличаване на
външната температура така, че доставената
топлина да се адаптира към инсталацията с
оглед на промяната на външната температура. Външната сонда работи винаги, когато е
свързана, независимо от наличието или от
типа на използвания стаен програмируем
термостат и може да работи в комбинация и
с двата термостата Immergas. Взаимовръзката
между температура на подаване към инсталацията и външна температура се определя
от положението на селектора за отопление,
който се намира върху таблото за управление на котела (или върху командния панел
на CARV2, ако е свързан към котела) според
кривите, изобразени на диаграмата (Фиг. 1-7).
Електрическото свързване на външната сонда
трябва да се осъществи към клеми 38 и 39
върху клемореда, разположен върху таблото
за управление на котела (Фиг. 3-2).

ВЪНШНА ТЕМПЕРАТУРНА СОНДА
Графика - коригиране на температурата на подаване в зависимост от външната температура и на потребителското регулиране на температурата на отоплителния кръг.
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Позиция на регулиране на температурата на загряване от потребителя

МАКС

31

МИН
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1-7
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МОНТАЖНИК

1.10 ДИМООТВОДНИ СИСТЕМИ
IMMERGAS.
Отделно от котлите фирма Immergas доставя
и различни решения за монтаж на системи
за приток на въздух и за димоотвеждане, без
които котелът не може да работи.
Внимание: котелът трябва да се монтира
само заедно със система за приток на въздух
и за димоотвеждане, видима или с възможност за ревизия, от пластмасов материал,
оригинално произведена от Immergas “Serie
Verde”, с изключение на конфигурация С6,
както е предвидено от действащата нормативна уредба.

ТЕХНИК ПО ПОДДРЪЖКАТА

ПОТРЕБИТЕЛ

Участъци с дължина над 40 см от пластмасовите тръбопроводи не може да се монтират
навън, без да им се осигурена подходяща
защита от UV лъчи и от други атмосферни
агенти.
Тази димоотводна верига се разпознава по
специалната идентификационна и отличителна марка, на която е отбелязано: "само за
кондензни котли".
• Коефициенти на съпротивление и еквивалентни дължини. Всички компоненти на
димоотводната верига имат коефициент
на съпротивление, получен от експериментални изпитвания и посочен в таблицата
по-долу. Коефициентът на съпротивление
на всеки отделен компонент не зависи от
вида котел, към който се монтира, и е цифрова безразмерна величина. Той обаче е
обусловен от температурата на флуидите,
които минават във вътрешността на тръбите и затова варира при използването за
приток на въздух или димоотвеждане. Всеки отделен компонент има съпротивление,
съответстващо на определена дължина в
метри на тръба със същия диаметър; така
наречената еквивалентна дължина, която
може да се получи от съотношението между
съответните коефициенти на съпротивление. Всички котли имат максимален
коефициент на съпротивление, който може
да се получи експериментално, равен на 100.
Максималният допустим коефициент на
съпротивление съответства на отчетеното
съпротивление при максималната допустима дължина на тръбите от всеки тип на
комплекта накрайници. Съвкупността от
тази информация позволява извършване
на изчисления за проверяване на възможността за реализиране на най-различни
конфигурации на димоотводната верига.
• Поставяне на гарнитурите (черни на
цвят) за димоотводна верига “зелена
серия”. Внимавайте да поставите помежду
им правилната гарнитура (за колена или
удължители) (Фиг. 1-8):
- гарнитура (A) с улеи, която се използва за
колената;
- гарнитура (B) без улеи, която да се използва за удължителите.
Забележка: поръсете детайлите с обикновен талк, за да улесните свързването.

(A)

• Свързване чрез снаждане на коаксиални
тръби, удължители и колена. За да монтирате евентуални удължители чрез съединяване с други елементи на димоотводната
верига, трябва да действате както следва:
Съединете коаксиалната тръба или коаксиалното коляно с гладката страна в страната
с бърновите уплътнения на монтираната
преди това част до крайна позиция, и по
този начин ще постигнете плътност и правилно съединяване на елементите.
Внимание: когато се наложи да скъсите
накрайника за отвеждане и/или коаксиалната удължаваща тръба, имайте предвид,
че вътрешният провод винаги трябва да
изпъква с 5 мм спрямо външния провод.

(B)

1-8

• Забележка: за целите на безопасността се
препоръчва да не запушвате, дори и временно, накрайника за приток на въздух/
димоотвеждане на котела.
• Забележка: по време на монтажа на хоризонталните тръби трябва да поддържате
минимален наклон на тръбите от 3% към
котела и на всеки 3 метра да монтирате
прекъсваща скоба с дюбел.

1.11 ТАБЛИЦИ С КОЕФИЦИЕНТИТЕ НА
СЪПРОТИВЛЕНИЕ И ЕКВИВАЛЕНТНИ ДЪЛЖИНИ.

ВИД ЕЛЕМЕНТ

Еквивалентна
Коефициент на
дължина в м косъпротивление
аксиална тръба
(R)
Ø 80/125

Коаксиална тръба Ø 80/125 m 1

2,1

1

Коаксиално коляно на 90° Ø
80/125

3,0

1,4

Коаксиално коляно на 45° Ø
80/125

2,1

1

Хоризонтален коаксиален димовъздушен комплект Ø 80/125

2,8

1,3

Вертикален коаксиален димовъздушен комплект Ø 80/125

3,6

1,7

Коаксиално коляно на 90° Ø
80/125 за ревизия

3,4

1,6

Коаксиален тройник - ревизия
Ø 80/125

3,4

1,6

10

1м

Коаксиално коляно на
90° Ø 60/100

Приток на
въздух и
Димоотвеждане 8,2

1,3 м

Коаксиално коляно на
45° Ø 60/100

Приток на
въздух и
Димоотвеждане 6,4

1м

Хоризонтален димовъздушен комплект Ø 60/100

Приток на
въздух и
Димоотвеждане 15

2,3 м

Хоризонтална коаксиална тръба с дефлектор Ø
60/100

Приток на
въздух и
Димоотвеждане 10

1,5 м

Вертикален димовъздушен комплект Ø 60/100

Приток на
въздух и
Димоотвеждане 16,3

2,5 м

Вертикална коаксиална
тръба с дефлектор Ø
60/100

Приток на
въздух и
Димоотвеждане 9

Тръба Ø 80 m 1
Хоризонтална тръба с
дефлектор на пресен
въздух Ø 80 m 1
Дефлектор за приток на
въздух Ø 80
Дефлектор за димоотвеждане Ø 80
Коляно 90° Ø 80

Коляно 45° Ø 80

Тръба Ø 60 m 1 за прокарване в комин

1,4 м

Приток на
въздух 0,87
Димоотвеждане 1,2

0,1 м
0,2 м

Приток на
въздух 3
Приток на
въздух 2,2
Димоотвеждане 1,9
Приток на
въздух 1,9
Димоотвеждане 2,6
Приток на
въздух 1,2
Димоотвеждане 1,6

0,5 м
0,35 м
0,3 м
0,3 м
0,4 м
0,2 м
0,25 м

Димоотвеждане 3,3

0,5 м

Димоотвеждане 3,5

0,55 м

Преход Ø 80/60

Приток на
въздух и
Димоотвеждане 2,6

0,4 м

Димоотводен вертикален
дефлектор
Ø 60 за прокарване в
комин

Димоотвеждане 12,2

1,9 м

Коляно 90° Ø 60 за прокарване в комин
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Приток на въздух 7,3 м
Димоотвеждане
5,3 м
Приток на въздух 9,4 м
Димоотвеждане
6,8 м
Приток на въздух 7,3 м
Димоотвеждане
5,3 м
Приток на въздух 17,2 м
Димоотвеждане
12,5 м
Приток на въздух 11,5 м
Димоотвеждане
8,3 м
Приток на въздух 18,7 м
Димоотвеждане
13,6 м
Приток на въздух 10,3 м
Димоотвеждане
7,5 м
Приток на въздух 1,0 м
Димоотвеждане
1,0 м
Приток на въздух 3,4 м

Еквивалентна
дължина в м коаксиална тръба
Ø 80/125

Димоотвеждане
1,9 м

3,0 м

Димоотвеждане
2,5 м

3,9 м

Димоотвеждане
1,9 м

3,0 м

Димоотвеждане
4,5 м

7,1 м

Димоотвеждане
3,0 м

4,7 м

Димоотвеждане
4,9 м

7,7 м

Димоотвеждане
2,7 м

4,3 м

Димоотвеждане
0,4 м
Димоотвеждане
0,9 м

Приток на въздух 2,5 м
Димоотвеждане
0,6 м
Димоотвеждане
1,6 м
Приток на въздух 2,2 м
Димоотвеждане
0,8 м
Димоотвеждане
2,1 м
Приток на въздух 1,4 м
Димоотвеждане
0,5 м
Димоотвеждане
1,3 м
Приток на въздух 3,8
Димоотвеждане
1,0 м
Димоотвеждане
2,7
Приток на въздух 4,0
Димоотвеждане
1,1 м
Димоотвеждане
2,9
Приток на въздух 3,0 м
Димоотвеждане
0,8 м
Димоотвеждане
2,1 м
Приток на въздух 14 м
Димоотвеждане
3,7 м
Димоотвеждане
10,1 м

МОНТАЖНИК

Приток на
въздух и
Димоотвеждане 6,4

Еквивалентна
дължина в м
тръба Ø 60

ПОТРЕБИТЕЛ

Коаксиална тръба Ø
60/100 m 1

Еквивалентна
дължина в м
тръба Ø 80

0,4 м
0,5 м
1,4 м
1м
0,9 м
0,9 м
1,2 м
0,5 м
0,7

1,5 м

1,6 м

1,2 м

5,8 м

ТЕХНИК ПО ПОДДРЪЖКАТА

ВИД ЕЛЕМЕНТ

Еквивалентна
Коефициент на
дължина в м косъпротивление
аксиална тръба
(R)
Ø 60/100

МОНТАЖНИК
ПОТРЕБИТЕЛ
ТЕХНИК ПО ПОДДРЪЖКАТА

1.12 ВЪНШЕН МОНТАЖ НА
ЧАСТИЧНО ЗАЩИТЕНО МЯСТО.
Забележка: под частично защитено място
се разбира такова място, в което уредът
не е директно изложен на въздействието на
неблагоприятни атмосферни влияния (дъжд,
сняг, градушка и др..).
Забележка: този вид монтаж е възможен
само в случаите, в които действащото законодателство в страната на монтаж на уреда
го позволява.
• Конфигурация тип В с отворена горивна
камера и принудителна тяга.
Чрез използване на специалния покривен
комплект може да се извърши директно
всмукване на въздух (Фиг. 1-9) и отвеждане
на димните газове в единичен комин или
директно навън. При тази конфигурация е
възможно да монтирате котела на частично
защитено място. В тази конфиурация котелът
е категоризиран като тип B23.
С тази конфигурация:
- въздухът се всмуква директно от помещението, в което е монтиран уредът (външно);
- димоотвеждането трябва да бъде свързано
към собствен единичен комин (B23) или отведено директно към външната атмосфера
чрез вертикален дефлектор за директно
отвеждане (B53) или чрез система за прокарване на тръби Immergas (B53).
Следователно трябва да се спазват валидните
технически норми.
• Монтаж на покривен комплект (Фиг.
1-10). От страничните отвори спрямо
централния демонтирайте двете капачки
и гарнитурите, след това покрийте десния
аспирационен отвор със специална капачка,
като го закрепите от лявата страна с 2 от
демонтираните преди това винтове. Монтирайте фланеца Ø 80 за димоотвеждане
върху централния отвор на котела, като
поставите наличната в комплекта гарнитура помежду им и затегнете с доставените
винтове. Монтирайте горния капак, като

го закрепите с 4-те винта от комплекта
и поставите помежду им съответните
уплътнения. Съединете гладката страна
на коляното 90° Ø 80 към муфираната (с
уплътнение) страна на фланеца Ø 80 до
крайно положение, поставете гарнитурата,
като я приплъзнете по коляното, закрепете
я с ламаринена капачка и затегнете чрез скобата, доставена в комплекта, като внимавате
да застопорите 4-те езичета на гарнитурата.
Съединете отвеждащата тръба с гладката й
страна, в женската страна на коляното 90°
Ø 80, като проверите дали вече сте поставили съответната розетка; по този начин
ще се получи плътност и съединяване на
съставните елементи на комплекта.
Максимално удължаване на отвеждащите
тръби. Димоотводът (както вертикално,
така и хоризонтално) може да бъде удължен
до макс. 30 метра.
• Свързване чрез снаждане на тръби за удължение. За да монтирате евентуални удължители чрез съединяване с други елементи на
димоотводната верига, трябва да действате
както следва: Съединете тръбата или коляното с гладката страна към муфираната
страна (тази с уплътнение) на монтираната
преди това част до крайно положение, и
по този начин ще постигнете плътност и
правилно съединяване на елементите.
• Конфигурация без покривен комплект на
частично защитено място (котел тип С).
Ако страничните капачки се оставят монтирани, уредът може да се монтира навън
без покривен комплект. Монтажът се извършва чрез коаксиални димовъздушни
комплекти Ø 60/100, Ø 80/125 и сепаратор
Ø 80/80, които се отнасят към параграфа
за вътрешен монтаж. При тази конфигурация горният покривен комплект, който
осигурява допълнителна защита на котела,
е препоръчителен, но не задължителен.

1-9
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Комплектът-покривен капак включва:
1 бр.		 Термоформован капак
1 бр.		 Пластина за закрепване на
уплътнение
1 бр.		 Уплътнение
1 бр.		 Скоба, затягаща уплътнението
1 бр.		 Капачка за покриване на отвора
за аспирация
Комплектът-накрайник включва:
1 бр. Уплътнение
1 бр. Фланец Ø 80 за отвеждане
1 бр. Коляно 90° Ø 80
1 бр. Тръба за димоотвеждане Ø 80
1 бр. розетка

12

1-11

• Дефлектор. Ако е правилно монтиран,
дефлекторът на аспирацията/отвеждането,
независимо дали е Ø 60/100 или Ø 80/125,
изглежда приятно от външната страна на
сградата. Проверете дали силиконовата
розетка за външно затваряне е правилно
позиционирана до крайно положение във
външната стена.
Забележка: за правилно функциониране
на системата е необходимо дефлекторът да
бъде коректно монтиран, като се уверите,
че надписът "горе (alto)" върху дефлектора
е спазен при инсталирането.

• Удължители за хоризонтален комплект Ø
60/100 (Фиг. 1-13). Комплектът с тази конфигурация може да бъде удължен до размер
макс. 12,9 м хоризонтално, включително
дефлекторът и с изключение на коаксиалното коляно на изхода от котела. Тази
конфигурация съответства на коефициент
на съпротивление, равен на 100. В тези случаи е необходимо да изискате специалните
удължители.
Освен това Immergas предоставя опростен
накрайник Ø 60/100, който, комбиниран
с комплектите за удължение, позволява
достигане на максимално удължаване до
11,9 метра.

• Удължители за хоризонтален комплект Ø
80/125 (Фиг. 1-15). Комплектът с тази конфигурация може да бъде удължен до макс.
размер от 32 м, включително дефлектора
и с изключение на коаксиалното коляно
на изхода от котела. При наличие на допълнителни компоненти е необходимо да
извадите еквивалентната дължина от максималния допустим размер. В тези случаи
е необходимо да изискате специалните
удължители.

C13

C13
Макс. 12900 мм

2
1

3

4

5

Комплектът включва:
1 бр. - Гарнитура (1)
1 бр. - Коаксиално коляно Ø 60/100 (2)
1 бр. - Коаксиален накрайник ДВК Ø 60/100 (3)
1 бр. - Вътрешна розетка (4)
1 бр. - Външна розетка (5)

Макс. 12790 мм
1-12

1-13

C13

C13

3
2
1
Комплектът-адаптор
включва:
1 бр. - Гарнитура (1)
1 бр. - Адаптор
Ø 80/125 (2)

1-14

4

Макс. 32000 мм
5

6
Комплект Ø 80/125 включва:
1 бр. - Коаксиално коляно Ø
80/125 на 87° (3)
1 бр. - Коаксиален накрайник
за ДВК Ø 80/125 (4)
1 бр. - Вътрешна розетка (5)
1 бр. - Външна розетка (6)
Останалите компоненти на
комплекта не трябва да се
използват

Макс. 31956 мм

1-15
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Този накрайник позволява притока на
въздуха и димоотвеждане директно извън
жилището. Хоризонталният комплект може
да бъде монтиран със заден, страничен десен
и страничен ляв изход. За монтажа с преден
изход е необходимо да използвате щуцер
и коаксиално коляно за снаждане така, че
да гарантирате полезното пространство за
извършване на изискуемите от закона проби
преди пускането в експлоатация.

Хоризонтални димовъздушни комплекти
Ø 80/125. Монтаж на комплект (Фиг. 1-14):
за монтажа на комплект Ø 80/125 трябва да
използвате комплекта фланцеви адаптор,
за да може да инсталирате димовъздушната
система Ø 80/125. Монтирайте фланцевия
адаптор (2) върху централния отвор на котела, като поставите помежду им уплътнението
(1), като го позиционирате с изпъкналата му
повърхност надолу в контакт с фланеца на
котела и затегнете с винтовете, включени в
комплекта. Съединете коляното (3) с гладката
му страна, докато същото стигне до крайно
положение на адаптора (1). Поставете коаксиалния накрайник Ø 80/125 (5) с гладката
страна към муфираната на коляното (4) (с
уплътнения) до крайно положение, като се
уверите, че вече сте поставили съответните
вътрешна (5) и външна (6) розетка, като по
този начин ще постигнете плътност и съединяване на съставните елементи на комплекта.

ПОТРЕБИТЕЛ

Позиционирането на дефлектора (във връзка
с дистанциите от отвори, гледащите към
него сгради, равнината на завършения под
и др.) винаги трябва да бъде в съответствие
с действащите норми, както и с добрите технически правила.

Хоризонтални димовъздушни комплекти
Ø 60/100. Монтаж на комплект (Фиг. 1-12):
монтирайте коляното с фланец (2) върху
централния отвор на котела, като поставите
помежду им уплътнението (1), като го позиционирате с изпъкналата му повърхност
надолу в контакт с фланеца на котела и затегнете с винтовете, включени в комплекта.
Поставете коаксиалната крайна тръба Ø
60/100 (3) с гладката страна в женската на
коляното (2) до крайно положение, като се
уверите, че вече сте поставили съответните
вътрешна и външна розетка, като по този
начин ще постигнете плътност и съединяване
на съставните елементи на комплекта.

ТЕХНИК ПО ПОДДРЪЖКАТА

1.13 МОНТАЖ НА ХОРИЗОНТАЛНИ
КОАКСИАЛНИ КОМПЛЕКТИ.
Конфигурация тип C със затворена горивна
камера и принудителна тяга.

Забележка: вертикалният комплект с алуминиев
"капак" позволява монтирането му по тераси и
покриви с максимален наклон от 45% (около 25°)
и височината между завършващата шапка и черупката (374 мм за Ø 60/100 и 260 мм за Ø80/125)
трябва да се спазва винаги.
Вертикален комплект с алуминиев "капак" Ø
60/100.
Монтаж на комплект (Фиг. 1-16): монтирайте концентричния фланец (2) върху централния отвор на
котела, като поставите помежду им уплътнението
(1), като го позиционирате с изпъкналата му
повърхност надолу в контакт с фланеца на котела
и затегнете с винтовете, включени в комплекта.
Монтиране на алуминиев "капак": подменете
керемидите с алуминиевата плоча (4), като я
профилирате така, че да позволява оттичането
на дъждовната вода. Върху алуминиевия "капак"

• Удължители за вертикален комплект Ø 60/100
(Фиг. 1-17). Комплектът с тази конфигурация
може да бъде удължаван до максимум 14,4 м
праволинейно и вертикално, включително
дефлектора. Тази конфигурация съответства на
коефициент на съпротивление, равен на 100. В
този случай е необходимо да поръчате специалните удължителни елементи.
Вертикален комплект с алуминиев "капак" Ø
80/125.
Монтаж на комплект (Фиг. 1-18): за монтажа на
комплект Ø 80/125 трябва да използвате комплекта

C33
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5

1

7

Комплектът включва:
1 бр. - Гарнитура (1)
1 бр.- Коаксиален фланец женски (2)
1 бр. - Розетка (3)
1 бр. - Алуминиев капак (4)
1 бр. - Коаксиална димовъздушна
тръба Ø 60/100 (5)
N° 1 - Фиксирана черупка (6)
1 бр. - Подвижна черупка (7)

C33

1-18

C33

5%

2

• Удължители за вертикален комплект Ø 80/125
(Фиг. 1-19). Комплектът с тази конфигурация
може да бъде удължаван до размер от макс.32
м, включително дефлектора. При наличие на
допълнителни компоненти е необходимо да извадите еквивалентната дължина от максималния
допустим размер. В този случай е необходимо да
поръчате специалните удължителни елементи.

1-17

6

3

фланцеви адаптор, за да може да инсталирате димовъздушната система Ø 80/125. Монтирайте фланцевия адаптор (2) върху централния отвор на котела,
като поставите помежду им уплътнението (1), като
го позиционирате с изпъкналата му повърхност
надолу в контакт с фланеца на котела и затегнете
с винтовете, включени в комплекта. Монтиране
на алуминиев "капак": подменете керемидите с
алуминиевата плоча (4), като я профилирате така,
че да позволява оттичането на дъждовната вода.
Върху алуминиевия "капак" поставете фиксираната
черупка (5) и включете димовъздушния комплект
(7). Съединете коаксиалния накрайник Ø 80/125 с
гладката му страна в женската на адаптора (1) (с
уплътнения) до крайно положение, като се уверите,
че вече сте поставили розетката (3), като по този
начин ще постигнете плътност и съединяване на
съставните елементи на комплекта.

.4
Макс

4

ТЕХНИК ПО ПОДДРЪЖКАТА

Забележка: ако котелът се монтира в зони, където
температурите може да спаднат до много ниски
стойности, се предлага специален комплект против обледяване, който може да се монтира като
алтернатива на стандартния.

Макс. 14400 мм

Вертикален коаксиален димовъздушен комплект
- позволява приток на въздух и димоотвеждане
директно извън жилището във вертикална посока.

поставете фиксираната черупка (6) и съединете
тръбата за приток на въздух и димоотвеждане
(5). Поставете коаксиалния накрайник Ø 60/100 с
гладката му страна (5) във фланеца (2) до крайно
положение, като се уверите, че вече сте поставили
розетката (3), като по този начин ще постигнете
плътност и съединяване на съставните елементи
на комплекта.

C33
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Комплектът-адаптор включва:
1 бр. - Гарнитура (1)
1 бр. - Адаптор Ø 80/125 (2)

7
6

4

3
2
1

14

. 45%
Макс

5

Комплект Ø 80/125 включва:
1 бр. - Розетка (3)
1 бр. - Алуминиев капак (4)
N° 1 - Фиксирана черупка (5)
1 бр. - Подвижна черупка (6)
1 бр. - Коаксиална димовъздушна тръба Ø 80/125 (7)
Останалите компоненти на
комплекта не трябва да се
използват

Макс. 32000 мм

ПОТРЕБИТЕЛ

МОНТАЖНИК

1.14 МОНТАЖ НА ВЕРТИКАЛНИ
КОАКСИАЛНИ КОМПЛЕКТИ.
Конфигурация тип C със затворена горивна
камера и принудителна тяга.

• Монтажни габарити (Фиг. 1-21). Посочени
са минималните габаритни размери за монтаж на комплекта сепараторен накрайник
Ø 80/80 в някои гранични условия.

• Монтаж на комплект (Фиг. 1-20): монтирайте фланеца (4) върху централния отвор
на котела, като поставите помежду им
уплътнението (1), като го позиционирате
с изпъкналата му повърхност надолу в
контакт с фланеца на котела и затегнете с
винтовете с шестостенна глава, включени
в комплекта. Отстранете плътния фланец,
поставен в страничния отвор спрямо централния (според нуждите) и го подменете
с фланеца (3), като помежду им поставите

• Удължители за комплект сепаратор Ø 80/80.
Максималната линейна дължина (без колена) вертикално, използваема за димо-въздушните тръби Ø80 е 41 метра, независимо
дали се използват за приток на въздух или
за отвеждане. Максималната праволинейна
дължина (с коляно при притока на въздух
и при отвеждането) хоризонтално, използваема за димо-въздушните тръби Ø80 е 36
метра, независимо дали се използват за
приток на въздух или за отвеждане.

C53* - C83
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C43

8

9
4

3

1

A

2

Комплектът включва:
1 бр.- Гарнитура отвеждане (1)
1 бр. - Гарнитура за уплътняване на фланец (2)
1 бр.- Фланец приток на въздух (3)
1 бр.- Фланец димоотвеждане (4)

2 бр.1 бр.2 бр.1 бр.1 бр.-

Коляно 90° Ø 80 (5)
Накрайник за приток на въздух Ø 80 (6)
Вътрешни розетки (7)
Външна розетка (8)
Тръба за отвеждане Ø 80 (9)

		
* за довършване на конфигурация C53 предвидете и дефлектор с
покривно отвеждане.

C83

Минимален наклон 1,5%

1-22

15

МОНТАЖНИК

Комплект сепаратор Ø 80/80. Този комплект
позволява приток на въздуха отвън, извън
жилището, и димоотвеждане в комин, димоход или прокаран в комин димоотвод
посредством разделяне на димоотводите
и тръбопроводите за приток на въздух. От
тръбопровода (S) (задължително от пластмасов материал, за да издържи на киселинния
конденз) се изхвърлят продуктите от горенето. От тръбопровода (А) (който също е
пластмасов) се всмуква въздухът, необходим
за горенето. Няма значение дали въздухопроводът за приток на въздух (А) ще бъде
монтиран отдясно или отляво на централния
димоотвеждащ тръбопровод (S). И двата
тръбопровода може да бъдат насочени във
всякакви посоки.

Забележка: за да улесните отвеждането на
евентуалния конденз, който се образува
в димоотводния тръбопровод, трябва да
наклоните тръбите към котела с минимален
наклон от 1,5% (Фиг. 1-22).

ПОТРЕБИТЕЛ

вече наличното уплътнение (2)в котела и
затегнете с доставените самонарезни винтове. Съединете колената (5) с гладката страна
към муфираната страна на фланците (3 и 4).
Съединете накрайника за приток на въздух
(6) с гладката му страна в муфираната страна на коляното (5) до крайно положение,
като проверите дали вече сте поставили
съответните вътрешни и външни розетки.
Съединете отвеждащата тръба (9) с гладката
й страна към муфираната страна на коляното (5), като ги поставите една в друга до
крайно положение и проверите дали вече
сте поставили съответната вътрешна розетка; по този начин ще се получи плътност
и съединяване на съставните елементи на
комплекта.

ТЕХНИК ПО ПОДДРЪЖКАТА

1.15 МОНТАЖ НА КОМПЛЕКТ
СЕПАРАТОР.
Конфигурация тип C със затворена горивна
камера и принудителна тяга.

МОНТАЖНИК

1.16 МОНТАЖ НА КОМПЛЕКТ
АДАПТОР C9.
Настоящият комплект позволява монтаж на
котел Immergas в конфигурация "C93" чрез
всмукване на горивния въздух директно от
шахтата, като димните газове се отвеждат
чрез тръбна система, прокарана вътре в нея.
Състав на системата.
За да работи добре и да е напълно окомплектована, системата трябва да е комбинирана със следните компоненти, които се
продават отделно:
- комплект C93 модел Ø 100 или Ø125
- комплект за прокарване на тръби Ø 60 или
Ø 80
- Димоотводен комплект Ø60/100 или Ø
80/125, конфигуриран въз основа на монтажа и на вида котел.

ПОТРЕБИТЕЛ

Монтаж на комплект.
- Монтирайте компонентите на комплект
"C9" върху вратичката (A) на системата за
прокарване на тръби (Фиг. 1-24).
- (Само модел Ø 125) монтирайте фланцевия
адаптор (11), като поставите коаксиалното
уплътнение (10) върху котела и го закрепите
с винтовете (12).
- Монтирайте системата за прокарване на
тръби, както е описано в съответния лист
с инструкции.
- Изчислете разстоянията между отвеждането на котела и коляното на системата за
прокарване на тръби.

ТЕХНИК ПО ПОДДРЪЖКАТА

- Подгответе димоотводната система на
котела, като изчислите, че вътрешната
тръба на коаксиалния комплект трябва да
1-23

се вмъкне докрай в коляното на системата
за прокарване на тръби (кота "X" фиг. 1-25),
докато външната тръба трябва да стигне до
края на адаптора (1).
Забележка: за да улесните дренирането на
евентуалния конденз, който се образува
в димоотводния тръбопровод, трябва да
наклоните тръбите към котела с минимален
наклон от 1,5%.
- Монтирайте капак (A), окомплектован с
адаптор (1) и капачки (6), към стената и
сглобете димоотводната система към системата за прокарване на тръби.
ЗАБЕЛЕЖКА: (само версия Ø 125) преди
монтажа проверете дали уплътненията са
позиционирани правилно. В случай, че смазването на компонентите (вече направено от
производителя) не е достатъчно, със сух плат
отстранете остатъчната смазка и след това
поръсете детайлите с широко използван или
промишлен талк, за да улесните връзката.
След правилното сглобяване на всички компоненти, димните газове се отвеждат чрез
система за прокарване, горивният въздух
за нормалното функциониране на котела
се всмуква директно от шахтата (Фиг. 1-25).

За определяне на димоотводната система
C93 при конфигурации, различни от описаната по-горе (Фиг. 1-25), трябва да се има
предвид, че 1 метър положен тръбопровод
според описаните указания има коефициент на съпротивление, равен на 4,9.
- Максималното удължаване във вертикална
посока чрез използване на тръбна система
за прокарване на тръби Ø 80 е 28 м, максималното удължаване включва 1 адаптор
от 60/100 до 80/125, 1 коляно Ø 80/125 на
87°, 1 м 80/125 хоризонтално, 1 вмъкнато
коляно 90° Ø 80 и вертикален дефлектор
на покрива.
За определяне на димоотводната система C93
при конфигурации, различни от описаната
по-горе (Фиг. 1-25), трябва да се имат предвид следните загуби на налягане:
- 1 м коаксиален тръбопровод Ø 80/125 = 1
м вмъкнат тръбопровод;
- 1 коляно на 87° = 1,4 м вмъкнат тръбопровод;
След това трябва да извадите еквивалентната дължина на добавения детайл от
наличните 28 м.

- Върху вертикалния участък на димоотводШАХТА
(B) мм

ШАХТА
(C) мм

106

126

Прокарване на
твърди тръби
Ø 80 (A) мм
86
Прокарване на
гъвкави тръби
Ø 80 (A) мм
90

A
C

Състав на комплекта:
Реф.
1
2
3
4
5
6

К.во
1
1
4
1
1
2

7
8
9
10
11
12

1
1
1

-

- Максималното удължаване във вертикална посока чрез използване на тръбна
система за прокарване на тръби Ø 60 е
13 м, максималното удължаване включва
1 коляноØ 60/10 на 90°, 1 м тръба 60/100
хоризонтално, 1 вмъкнато коляно 90° Ø 60
и вертикален дефлектор на покрива.

Технически данни.
- Размерите на инсталационните шахти
трябва да гарантират минимално междинно разстояние между външната стена на
димоотвода и вътрешната стена на шахтата:
30 мм за шахти с кръгло сечение и 20 мм в
случай на шахта с квадратно сечение (Фиг.
1-23).

Прокарване на
твърди тръби
Ø 60 (A) мм
66

A
B

ната верига са допустими максимум 2
промени на посока с максимален ъгъл на
наклон от 30° спрямо вертикалата.

1 (комплект 80/125)
1 (комплект 80/125)
4 (комплект 80/125)

1 (комплект 80/125)

Описание
Адаптор вратичка Ø 100 или Ø 125
Неопреново уплътнение на вратичката
Самонарезни винтове AF 4.2 x 9
Винт с шестостенна глава M6 x 20
Пластмасова плоска шайба М6
Ламаринена капачка за затваряне на
отвора на вратичката
Неопреново уплътнение на капачката
Назъбена осигурителна шайба М6
Гайка М6
Коаксиално уплътнение Ø 60-100
Фланцеви адаптор Ø 80-125
Винтове с шестостенна глава M4 x 16 за
права отвертка
Плик със смазочен талк

ШАХТА
(B) мм

ШАХТА
(C) мм

126

146

ШАХТА
(B) мм

ШАХТА
(C) мм

130

150

Легенда на монтажните чертежи:
Еднозначно идентифициране на компонент от комплекта

1
A

Идентификация на компонент, който не се
доставя в този комплект
2
1
3

A
12
3
6

3
12
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1.17 ПРОКАРВАНЕ НА ДИМООТВОД В
КОМИНИ И ТЕХНИЧЕСКИ КАНАЛИ.
Прокарването на тръби в комини е операция, чрез
която посредством въвеждане на един или няколко
специални тръбопровода се изгражда система за
изхвърляне на продуктите от горенето на един газов
уред, съставен от комбинирането на тръбопровод
за поставяне с комин, димоход или съществуващ
или новоизграден технически канал (включително и в нови сгради) (Фиг. 1-26). За прокарването
на тръби в комина трябва да бъдат използвани
тръбопроводи, обявени за годни за тази цел от производителя, следвайки начините на инсталиране
и използване, посочени от самия производител и
предписанията на действащите норми.

- Максималната дължина на вмъкнатия твърд
вертикален участък Ø60, е равна на 22 м. Тази
дължина се получава, като се вземе предвид
тръбата с дефлектор за пресен въздух Ø 80, 1 м
тръба Ø 80 за отвеждане и две колена на 90° Ø
80 на изхода от котела.

Система за прокарване на тръбопровод на
Immergas. Системите за прокарване на твърди
тръби Ø60, гъвкави тръби Ø80 и твърди тръби Ø80
“Serie Verde” (Зелена серия) трябва да се използват
само за битова употреба и с кондензационни котли
на Immergas.

- Максималната дължина на вмъкнатия твърд
вертикален участък Ø80, е равна на 30 м. Тази
дължина се получава, като се вземе предвид
тръбата с дефлектор за пресен въздух Ø 80, 1 м
тръба Ø 80 за отвеждане и две колена на 90° Ø
80 на изхода от котела.

Във всеки случай при операциите по прокарване
на тръби трябва да се спазват предписанията,
които се съдържат в нормативната база и действащото техническо законодателство; по-специално
в края на монтажните работи и при пускането в
експлоатация на системата с тръби трябва да се
издаде декларацията за съответствие. Също така
трябва да бъдат следвани указанията на проекта и
на техническия доклад в случаите, предвидени от
нормативната база и от действащото техническо
законодателство. Системата или нейните компоненти имат технически живот съгласно действащите
норми при положение, че:
- се използват при средни атмосферни и околни
условия, както е дефинирано от действащите
норми (отсъствие на дим, прах или газ, насочени
към промяна на нормалните термо-физични
или химични условия; наличие на температури
в стандартния диапазон на дневно вариране
включително и др.).
- Монтажът и поддръжката да се извършват съгласно указанията на производителя и според
предписанията на действащата нормативна
уредба.
- Да бъде спазвана максималната дължина, посочена от производителя, в тази връзка:

- Максималната дължина на вмъкнатия гъвкав
вертикален участък Ø80, по която може да
се минава, е равна на 30 м. Тази дължина се
получава, като се вземе предвид хоризонталната
тръба с дефлектор на пресен въздух Ø 80, 1
м тръба Ø 80 за отвеждане, две колена на 90°
Ø 80 на изхода от котела и две промени на
посоката на гъвкавата тръба във вътрешността
на комина/техническия канал.

1.18 КОНФИГУРАЦИЯ ТИП В С ОТВОРЕНА
ГОРИВНА КАМЕРА И ПРИНУДИТЕЛНА
ТЯГА ЗА ВЪТРЕШНО ИНСТАЛИРАНЕ.
Уредът може да се монтира във вътрешността на
сгради като тип B23 или B53; в този случай се препоръчва спазване на всички национални и местни
технически норми, техническите правила и валидни
регламенти.
- котлите с отворена камера тип В не трябва да се
монтират в помещения, където се упражнява търговска, занаятчийска или промишлена дейност,
в които се използват продукти, в състояние да
отделят летливи пари или вещества (напр. пари
на киселини, лепила, бои, разтворители, горива и
др.), както и прахове (напр. прах от обработката
на дърво, ситен прах от въглища, от цимент и
др.), които може да се окажат вредни за частите
на уреда и да нарушат добрата му работа.
- в конфигурация B23 и B53 котлите не трябва да се
монтират в спални, в помещения, използвани
като баня, тоалетна или в боксониери, като
остават в сила действащите местни нормативни
разпоредби. Освен това не трябва да се монтират
в помещения, където има отоплителни уреди на
твърдо гориво и в свързани с тях помещения.
- Ние препоръчваме инсталиране на уредите в B53
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конфигурация B23E местно и нежилищни постоянна вентилация.
За монтажа е необходимо да използвате специалния
комплект, за повече информация за който препращаме към параграф 1.12.
1.19 ОТВЕЖДАНЕ НА ДИМНИТЕ ГАЗОВЕ В
КОМИН/ДИМООТВОД.
Димоотвеждането не бива да бъде свързвано към
разклонен колективен димоход от традиционен тип.
Само при монтираните котли в конфигурация С
отвеждането на димните газове може да бъде свързано към специален колективен димоход тип LAS.
За конфигурациите B се допуска отвеждане само в
единичен комин или директно във външната атмосфера посредством специален дефлектор, освен ако
няма действащи местни нормативни разпоредби в
друг смисъл. Освен това колективните димоходи и
комбинираните димоходи трябва да бъдат свързани
само с уреди тип С и от същия вид (кондензни), с
номинална отоплителна мощност, които не са с
повече от 30% по-малки от максималния, който
може да бъде присъединен и които се захранват с
едно и също гориво. Динамичните характеристики
на термофлуида (масов дебит на дима, % въглероден
диоксид, % влажност и др...) на уредите, свързани
към едни и същи колективни или комбинирани
димоходи, не трябва да се различават с повече от
10% от средния свързан котел. Колективните и комбинираните димоходи трябва да бъдат специално
проектирани от лицензирана фирма, следвайки
изчислителната методика и предписанията на
действащите технически норми. Секциите на
комините или димоходите, към които е свързана
димоотвеждащата тръба, трябва да отговарят на изискванията на действащите технически нормативи.
1.20 ДИМОХОДИ, КОМИНИ, ШАПКИ
НА КОМИНИ И ЗАВЪРШВАЩИ
ЕЛЕМЕНТИ.
Димоходите, комините и шапките на комини за
изхвърляне на продуктите от горенето трябва да
отговарят на изискванията на валидните технически норми. Шапките на комини и накрайниците
за отвеждане на покрива трябва да са съобразени
с котите на излизане и отстоянията им до стени и
прегради, предвидени от действащите технически
нормативи.

ТЕХНИК ПО ПОДДРЪЖКАТА

X

ПОТРЕБИТЕЛ

МОНТАЖНИК

C93

Стенно позициониране на накрайниците за димоотвеждане. Накрайниците за отвеждане трябва:

- да бъдат позиционирани така, че разстоянията
да са съобразени с минималните стойности,
посочени в действащите технически норми.
Отвеждане на продуктите от горенето на уреди
с естествена или принудителна тяга в затворени
пространства на открито. В пространствата на открито, затворени от всички страни (вентилационни
шахти, инсталационни шахти, дворове и подобни)
се разрешава директното отвеждане на продуктите
от горенето на газовите уреди с естествена или
принудителна тяга и отоплителна мощност над 4
и до 35 kW, стига да са спазени условията съгласно
действащите технически норми.
1.21 ОБРАБОТКА НА ВОДАТА ЗА
ОТОПЛИТЕЛНАТА ИНСТАЛАЦИЯ.
Както вече бе посочено в предишните параграфи,
се препоръчва химично третиране на водата в отоплителната инсталация по посочените начини и съгласно предписанията на валидните местни норми.
Параметрите, които влияят на дълготрайността и
добрата работа на топлообменника, са PH, твърдост, проводимост, наличие на кислород във водата
на напълване на инсталация, и към тях се добавят
остатъците от монтажа на инсталация (евентуални
остатъци от заваряването), евентуално наличие
на масла и корозивни продукти, които на свой ред
може да нанесат щети на топлообменника.
За да предотвратите това препоръчваме:
- Преди монтажа - както при нова, така и при
стара инсталация - погрижете се за почистване
на инсталацията с чиста вода за отстраняване на
твърдите остатъци, които се съдържат в нея
- Пристъпете към химическо третиране за почистване на инсталацията:
- За почистване на нова инсталация използвайте
подходящ почистващ препарат (като например
Sentinel X300, Fernox Cleaner F3 или Jenaqua
300), комбиниран със старателно измиване.
- За почистване на стара инсталация използвайте
подходящ почистващ препарат (като например
Sentinel X400 или X800, Fernox Cleaner F3 или
Jenaqua 400), комбинирани със старателно
измиване.

- Проверете електропроводимостта на водата,
която не би трябвало да е по-висока от 2000 µs/
cm при третирана вода и по-малко от 600 µs/cm
при нетретирана вода.
- За да предотвратите корозионни явления, PH на
водата на инсталацията трябва да е между 6,5 и
8,5 включително.
- Проверете максималното съдържание на хлориди, което трябва да бъде под 250 мг/л.
Забележка: за количествата и начините на използване на продуктите за третиране на водата вижте
инструкциите, предвидени от производителя.
1.22 НАПЪЛВАНЕ НА ИНСТАЛАЦИЯТА.
След свързване на котела пристъпете към напълване на инсталацията през крана за напълване (Фиг.
1-29 и 1-3). Напълването трябва да се извършва
бавно, за да се даде възможност на въздушните
мехурчета във водата да се освободят и да излязат
през обезвъздушителите на котела и на отоплителната инсталация.
Котелът разполага с вграден автоматичен обезвъздушител, разположен върху циркулационната
помпа. Проверете дали капачето е разхлабено.
Отворете обезвъздушителите на радиаторите/
инсталацията.
Обезвъздушителите на радиаторите трябва да бъдат
затворени, когато от тях излиза само вода.
Кранът за напълване трябва да се затвори, когато
манометърът на котела показва около 1,2 bar.
Забележка: по време на тези операции активирайте
функцията за автоматично обезвъздушаване, налична в котела (активна при първото включване).
1.23 НАПЪЛВАНЕ НА СИФОНА ЗА
СЪБИРАНЕ НА КОНДЕНЗ.
Възможно е при първото запалване на котела от
мястото за дрениране на коденза да излизат горивни
продукти. След няколкоминутна работа проверете
дали от отвеждането на конденза не излизат вече
димни газове. Това означава, че сифонът се е напълнил с правилното количество конденз така, че да не
позволява преминаването на газове.

- Проверете максималната твърдост и количеството вода за напълване, като се позовавате
на графиката (Фиг. 1-27). Ако съдържанието и
твърдостта на водата са под показаната крива,
не е необходимо никакво конкретно третиране за
ограничаване на съдържанието на калциев карбонат, в противен случай пристъпете към третиране
на водата за напълване на инсталацията.

1.24 ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА
ГАЗОВАТА ИНСТАЛАЦИЯ.
За пускането в експлоатация на инсталацията трябва да вземете под внимание действащата техническа
нормативна база.
По-специално за новоизградените газови инсталации трябва:
- да отворите прозорци и врати;
- да избягвате наличието на искри и свободни
пламъци;
- да пристъпите към обезвъздушаване на въздуха
от тръбите;
- проверете дали вътрешната инсталация не
пропуска според указанията, предоставени от
валидните технически норми.
1.25 ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА
КОТЕЛА (ЗАПАЛВАНЕ).
За пускането в експлоатация на котела (изброените
по-долу операции трябва да се извършват само
от лицензирана фирма и в присъствието само на
отговорните лица за работите):
- проверете хидравличната плътност на вътрешните инсталации според указанията, предоставени
от валидните технически норми.
- да проверите съответствието на използвания газ
с този, за който е проектиран котелът (типът газ
се появява на екрана при първото електрическо
захранване или при проверка в съответния параметър “G”);
- проверете свързването към мрежа от 230V-50Hz,
спазването на полярността фаза-нула и свързването към земята;
- проверете дали няма външни причини, които
да могат да предизвикат образуване на джобове
с гориво;
- запалете котела и проверете дали е запалил правилно;
- проверете дали дебитът газ и съответните налягания съответстват на посочените в книжката
(Парагр. 3.22);
- проверете задействането на устройството за безопасност в случай на липса на газ и съответното
му време на включване;
- проверете включването на главния селектор, разположен непосредствено преди котела и в котела;
- да се провери дали дефлекторите на димо-въздушния комплект (ако са налични) не са запушени.
- Тествайте димоотводната верига и настройте
съответния параметър “F0”.
Ако дори и само една от тези проверки даде отрицателен резултат, котелът не трябва да бъде пускан
в експлоатация.

- Не е позволено за пълненето да използвате вода,
омекотена чрез употребата на йонообменни
смоли или дестилирана вода.
- В случай, че е необходимо да предвидите третиране на водата, то би трябвало да се извърши
чрез пълно обезсоляване на водата за напълване.
С пълното обезсоляване, противно на пълното
омекотяване, освен отстраняване на втвърдяващите агенти (Ca, Mg), се постига и елиминиране
на всички други минерали за намаляване на
проводимостта на водата за напълване до 10
microsiemens/cm. Благодарение на ниската си
проводимост, обезсолената вода не само представлява мярка срещу образуване на котлен камък,
но и служи като защита от корозия.

Литри вода инсталация

ТЕХНИК ПО ПОДДРЪЖКАТА

ПОТРЕБИТЕЛ

МОНТАЖНИК

- да бъдат разположени по външните стени на
сградата;

- Поставете подходящ инхибитор / пасиватор (като
например Sentinel X100, Fernox Protector F1 или
Jenaqua 100), ако е необходимо влейте и подходяща антифризна течност (например Sentinel X500,
Fernox Alphi 11 или Jenaqua 500).

Забележка: графиката се
отнася до целия жизнен
цикъл на инсталацията. Следователно имайте предвид и
мероприятията по редовна
и извънредна поддръжка,
които предвиждат източване и пълнене на въпросната
инсталация.
Твърдост на водата °F

18

1-27

• Пропорционален напор (∆T = 0): скоростта на циркулационната помпа варира въз
основа на мощността, подавана от горелката. Колкото по-голяма е мощността, толкова
по-висока е скоростта.
• ∆T константна (∆T = 5 ÷ 25 K): скоростта
на циркулационната помпа варира с цел
поддържане константна на стойността ∆T
между подаването и връщането от инсталацията според настроената стойност K (∆T
= 15 по подразбиране).

МОНТАЖНИК

Забележка: проверката на ∆T може да се
извършва в съответствие с характеристиките
на отоплителната инсталация и на котела.

Забележка: за правилно функциониране на
котела не е позволено да спадате под минималната стойност, посочена по-горе.
В режим битова вода циркулационната помпа
работи винаги на максимална скорост.
Евентуално разблокиране на помпата. Ако
след дълъг период на престой циркулационната помпа е блокирана, е необходимо да завъртите с отвертка вала на мотора. Изпълнете
операцията изключително предпазливо, за да
не го повредите.
Регулиране на байпас (част 26 Фиг. 1-29). Котелът излиза от фабриката с отворен байпас.
При нужда, поради специфични инсталационни изисквания байпасът може да се
регулира от минимум (затворен байпас) до
максимум (отворен байпас). Регулирайте с
отвертка: като завъртите по посока на движение на часовниковата стрелка, байпасът се
отваря, а в посока обратна на движението на
часовниковата стрелка се затваря.

ПОТРЕБИТЕЛ

В режим отопление са налични следните
работни режими, които може да се избират
от меню "Програмиране на електронната
платка".

• Фиксиран (5 ÷ 9): при настройване на
параметри “A3” и “A4” на една и съща
стойност, циркулационната помпа работи
с постоянна скорост.

Скор
о

ст 9

A

Напор (kPa)

C

Скорост
9

D

B

Ск
ор

ост

5

Консумирана мощност от циркулационната помпа (W)

Напор в инсталацията.

Дебит (л/час)
A+B = Напор в инсталацията със затворен байпас
B = Напор в инсталацията с отворен байпас
C+D = Консумирана мощност от циркулационната помпа с отворен байпас
(защрихована зона)
D = Консумирана мощност от циркулационната помпа със затворен
байпас (защрихована зона)

1-28
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ТЕХНИК ПО ПОДДРЪЖКАТА

1.26 ЦИРКУЛАЦИОННА ПОМПА.
Котлите се доставят с циркулационна помпа
с променлива скорост.

ТЕХНИК ПО ПОДДРЪЖКАТА

ПОТРЕБИТЕЛ

МОНТАЖНИК

1.27 КОМПОНЕНТИ НА КОТЕЛА.

Легенда:
1 - Кран за източване на инсталацията
2 - Връзка сигнализиране отвеждане предпазен
вентил 3 bar
3 - Топлообменник за битова вода
4 - Газов вентил
5 - Сонда за битова вода
6 - Дебитомер за битовата вода
7 - Сонда за входящата битова вода
8 - Регулатор на дебита на битовата вода
1.28 КОМПЛЕКТИ, НАЛИЧНИ ПО
ПОРЪЧКА.
• Комплект спирателни кранове на инсталацията със или без ревизионен филтър (по
поръчка). Котелът е разработен за монтиране на спирателни кранове на инсталацията,
които да се включат в тръбите за подаване и
връщане на присъединяващия модул. Този
комплект е много полезен при поддръжката, защото позволява източване само на
котела, без да трябва да се източва цялата
инсталация, а освен това в модела с филтър
осигурява работните характеристики на котела благодарение на ревизионния филтър.
• Комплект дозатор на полифосфати (по заявка). Дозаторът на полифосфати намалява

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

-

Кондензен сифон
Разширителен съд на инсталацията
Смесител въздух / газ
Сонда подаване
Ръчен обезвъздушител
Запалителен / детекторен електрод
Сонда за димни газове
Пробки за подаване (зона A) - (димни газове F)
Капак на горелка
Предпазна сонда - подаване

образуването на варовити налепи, като
поддържа във времето първоначалните
условия на топлообмен и производството
на битова гореща вода. Котелът е разработен за използване на комплект дозатор на
полифосфати.

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

-

Кондензен модул
Вентилатор
Сонда връщане
Пресостат на инсталацията
Обезвъздушител
Циркулационна помпа на котела
Предпазен клапан 3 bar
Байпас
Трипътен мотор-вентил
Кран за напълване на инсталацията

задължително да монтирате специалния
горен предпазен капак за правилно функциониране на котела и за предпазването му
от неблагоприятни атмосферни влияния.

• Релейна платка (по заявка). Колелът е предвиден за монтаж на релейна платка, която
позволява предоставяне на по-обширни
характеристики на уреда и следователно на
повече възможности за функциониране.

• Комплект циклонен филтър (по заявка).
Циклонният магнитен филтър позволява
улавяне на железните остатъци от водата в
инсталацията. Благодарение на двете кранчета в комплекта може да се извършва лесна
поддръжка чрез почистване на филтъра без
необходимост от източване на веригата.

• Покривен комплект (по заявка). При
външен монтаж на частично защитено
място с директно всмукване на въздух, е

Описаните по-горе комплекти се доставят
окомплектовани с лист с инструкции за
монтирането и използването им.
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2.1 ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА.
Внимание: за да запазите цялостта на
котела и да поддържате непроменени във
времето отличителните му характеристики
за безопасност, ефективност и надеждност,
е необходимо да организирате поддръжка
поне веднъж годишно според посоченото в
точката, отнасяща се до „управление и ежегодна поддръжка на уреда“ в съответствие с
валидните национални, регионални и местни
разпоредби.
2.2 ОБЩИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.
Не излагайте стенния котел на директни пари
от котлони.
Забранете използването на котела от деца и
неспециалисти.
За целите на безопасността проверете дали
дефлекторите на димо-въздушния комплект
(ако има такива) не са запушени, дори и
временно.
Ако решите временно да деактивирате котела, трябва:
a) да пристъпите към източване на водната
инсталация, ако не е предвидено използването на антифриз;
b) пристъпете към прекъсване на електрическото, водно и газово захранване.

В случай на работи или поддръжки по
конструкции, разположени в близост до
тръбопроводите или в устройствата за димоотвеждане и техните принадлежности,
изключете уреда и след приключване на
работите организирайте проверката на ефективността на проводите или на устройствата
от лицензирана фирма.
Не почиствайте уреда или неговите части с
лесно запалими вещества.
Не оставяйте контейнери и запалими вещества в помещението, където е монтиран
уредът.

Забележка: посочените на дисплея температури са с толеранс от +/- 3°C, дължащ се на
околните условия, а не на котела.
В края на живота си уредът не трябва да се
изхвърля като обикновените битови отпадъци, нито да се изоставя в околната среда,
а да се отстранява от професионално правоспособна фирма. За инструкции относно
изхвърлянето на уреда се обърнете към
производителя.

• Внимание: използването на който и да е
компонент, работещ с електрическа енергия, изисква съблюдаване на някои основни
правила като:
- не пипайте уреда с части на тялото, които
са мокри или влажни; не го пипайте и
когато сте с боси крака;
- не издърпвайте електрическите кабели, не
оставяйте уреда изложен на атмосферни
агенти (дъжд, слънце и др.);
- захранващият кабел на уреда не трябва да
бъде подменян от потребителя;
- в случай на повреждане на кабела изключете уреда и се обърнете задължително
към лицензирана фирма за подмяната му;
- ако решите да не използвате уреда известно време, трябва да изключите електрическия прекъсвач за захранването.

ТЕХНИК ПО ПОДДРЪЖКАТА

2.3 ПАНЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ.

Легенда:
1 - Селектор температура битова
гореща вода
2 - Бутон за рестарт (Reset)
3 - Бутон Лято / Зима
4 - Селектор температура отопление
5 - Бутон информация
6 - Бутон Off / Stand-by / On
7 - Манометър котел

МОНТАЖНИК

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА И ПОДДРЪЖКА

ПОТРЕБИТЕЛ

2

8 - Работа в активен режим производство на битова гореща вода
9 - Котел в състояние на блокиране с
необходимост от разблокиране чрез
бутон “RESET”
10 - Символ за наличие на пламък и
съответната скала за мощност
11 - Работа в летен режим
12 - Работа в зимен режим
13 - Работа в активен режим отопление

21

14 - Индикатор за температурите,
информация за котела и кодове на
грешките
15 - Котел в режим stand-by
16 - Наличие на свързани външни устройства
17 - Активна соларна функция
18 - Функциониране с активна сонда за
външна температура (опция)
19 - Котел, свързан към дистанционно
управление CARV2 (опция)
20 - Активна функция Boost

МОНТАЖНИК

2.4 ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОТЕЛА.
Преди запалването проверете дали инсталацията е пълна с вода, като проконтролирате
дали стрелката на манометъра (7) показва
стойност между 1 ÷ 1,2 bar включително.
- Отворете газовия вентил непосредствено
преди котела.

Ако входящата вода е достатъчно гореща
или ако е налице времето на "Забавяне
включване соларен режим" по време на
точене, котелът не се включва, на екрана
се появява символът за консумиране на
битова вода (
) и мигащ символът на

- Натиснете бутон (6) до включване на екрана, сега котелът заема състоянието от преди
изключването.

Когато доставената от соларната система
вода е с температура, по-ниска от настроената и/или времето на "Забавяне на включването на соларната система" е изтекло,
котелът се включва и тогава символът за
соларната функция се изключва.

- Ако котелът е в stand-by режим, натиснете
отново бутон (6), за да го активирате, в противен случай пристъпете към следващата
точка.
- След това натиснете бутон (3) няколко
пъти и поставете котела на положение

ТЕХНИК ПО ПОДДРЪЖКАТА

ПОТРЕБИТЕЛ

Лято (

) или Зима (

).

• Лято (
): в този режим котелът работи
само за произвеждане на битова гореща
вода, температурата се настройва чрез
селектор (1) и съответната температура се
показва на екрана чрез индикатора (14).
• Зима ( ): в този режим котелът работи
както за производство на битова гореща
вода, така и в режим стайно отопление.
Температурата на битовата гореща вода
винаги се регулира чрез селектор (1), температурата на отопление се регулира чрез
селектор (4) и съответната температура се
показва на екрана чрез индикатор (14).
От този момент нататък котелът работи
автоматично. При отсъствие на заявка за
топлина (затопляне или производство на
битова гореща вода), котелът се поставя
във функция на "изчакване", еквивалентна
на захранван котел без наличие на пламък.
Всеки път, когато горелката се запалва, на
екрана се показва съответният символ (10)
за наличие на пламък със съответната скала
за сила.
• Функциониране с дистанционно управление CARV2 (Опция). В случай, че е
свързано CARV2, на екрана се появява сим), параметрите за регулиране на
волът(
котела може да се настроят от командния
панел на CARV2, и все пак върху командния
панел на котела остава активен бутон reset
(2), бутонът за изключване (6) (само режим
“off ”) и екранът, където се показва състоянието на функциониране.
Внимание: ако котелът се постави в режим
“off ”, върху CARV2 се появява символът за
грешка на връзката “ERR>CM”, но CARV2
се поддържа захранено, без да губи по този
начин запаметените програми.
• Функция Boost. Чрез едновременно натискане на бутони “Info” и “Reset” се активира
функцията “Boost”, показана от съответната
икона на дисплея. Когато е активна, в котела
се поддържа достатъчна температура, за да
гарантира проточното подаване на гореща
вода. За поддържане на температурата е
възможно котелът да бъде запален и при
отсъствие на заявки за битова гореща вода
или отопление: сигнал за такъв вид работа
се подава чрез мигащия надпис “BOOST”.
• Работа на соларна функция (
). Тази
функция е винаги активна и комбинирана
с параметъра "Забавяне включване соларен
режим" за време над 0 секунди управлява
включването на котела въз основа на температурата на входящата битова вода.

функция Соларен режим (

).

• Функциониране с опционна външна
сонда - опция (
). При инсталация с
външна сонда, температурата на подаване
на котела за отопление се управлява от
външната сонда в зависимост от измерената
външна температура (Парагр. 1.9). Температурата на подаване може да бъде променена
чрез избор на работна крива чрез селекторен ключ (4) (или върху командния панел
на CARV2, ако е свързан към котела) чрез
избор на стойност от “0 до 9”.
При налична външна сонда върху екрана
се появява съответният символ (18). Ако
температурата на водата в инсталацията
е достатъчна за загряване на радиаторите,
на етап отопление котелът може да работи
само с активиране на циркулационната
помпа.
• Режим “stand-by”. Натиснете неколкократ):
но бутон (6) до появята на символа (
от този момент котелът спира да бъде активен, но е осигурена функцията против
замръзване, против блокиране на помпата
и трипътната клапа и сигнализирането на
евентуални проблеми.
Забележка: при тези условия трябва да се
счита, че котелът е все още под напрежение.
• Режим “off ”. Когато задържите бутон (6)
натиснат в продължение на 8 секунди, върху
екрана остава да свети само централната
точка и котелът е изключен напълно. При
този режим не са гарантирани функциите
за безопасност.
Забележка: при тези условия трябва да се
счита, че котелът е все още под напрежение,
въпреки че няма активни функции.
• Режим “автоматично обезвъздушаване”.
При активна функция при всяко ново електрическо захранване на котела се активира
автоматичната функция по обезвъздушаване на инсталацията (с продължителност 8
минути), като тази функция се показва чрез
обратно броене, видимо върху индикатора
(14). През този период не са активни функциите за битова гореща вода и отопление.
Може да анулирате функция "автоматично
обезвъздушаване" чрез натискане на бутон
“reset” (2).
• Работа на екрана. По време на използване
на командния панел екранът се осветява,
след определен период от време, през който
не работи, яркостта спада до показване
само на активните символи, режимът на
осветление може да бъде променен чрез
параметър t8 в менюто за програмиране на
електронната платка.

22

Кодът за грешка се показва върху дистанционното управление чрез същия цифров
код, изобразен както е показано в следния
пример (напр. CARV2 = Exx).
Причина

Състояние котел / Решение

В случай на заявка за отопление или производство на битова гореща
вода, котелът не се запалва в предварително определеното време. При
Натиснете бутона Reset (1).
първото запалване или след продължителен период на престой на
уреда може да се наложи да се намесите, за да отстраните блокирането.

01

Блокирано запалване

02

Блокиране на предпазен
Ако поради проблем по време на нормалния режим на функциониране
термостат (свръхтемпеНатиснете бутона Reset (1).
се установи прекомерно вътрешно прегряване, котелът блокира.
ратура)

03

Блокиране на термостата за дим

Ако поради проблем по време на нормалния режим на функциониране
Натиснете бутона Reset (1).
се установи прегряване на дима, котелът блокира.

04

Блокиране съпротивление контакти

Електронната платка отчита проблем в захранването на газовия вентил.
Проверете свързването му. (проблемът се открива и показва само при Натиснете бутона Reset (1).
наличие на заявка).

05

Проблем на сонда
подаване

Платката установява проблем в сонда NTC подаване.

06

Проблем на сондата за
битова вода

Котелът продължава да произвежда битова
Платката отчита проблем на сонда NTC за битова вода. Освен това в този
гореща вода, но не с оптимални работни
случай е забранена и функцията против замръзване.
характеристики (1).

Котелът не стартира (1).

Внимание: възможно е да нулирате проблема
до 5 последователни пъти, след което функцията се забранява за поне един час и имате
право на един опит на всеки час, максимум 5
опита. Чрез спиране и повторно включване
на захранването към уреда, отново имате
право на 5 опита.

08

Макс. брой рестартирания

Вече изпълнен наличен брой рестартирания.

10

Недостатъчно налягане
на инсталацията

Проверете дали налягането на инсталацията,
Налягането на водата във вътрешността на отоплителната верига не
отчетено от манометъра, е между 1÷1,2 bar
е отчетено като достатъчно, за да осигури правилно функциониране
включително и при необходимост възстанона котела.
вете правилното налягане.

15

Грешка при конфигурацията

В случай на възстановяване на нормалните
Платката отчита проблем или несъответствие при електрическото ока- условия, котелът заработва отново без нужда
беляване на котела и не стартира.
от рестартиране. Проверете дали котелът е
бил конфигуриран правилно (1).

16

Проблем вентилатор

Настъпва в случай, че вентилаторът е с механична или електронна
Натиснете бутона Reset (1).
повреда.

20

Блокиране на паразитен Установява се при дисперсия във веригата за отчитане или проблем при
Натиснете бутона Reset (1).
пламък
контрола на пламъка.

23

Проблем на сондата при
връщането

Платката отчита проблем при сонда NTC при връщането.

Котелът не стартира (1).

24

Проблем клавиатура

Платката отчита проблем при клавиатурата.

В случай на възстановяване на нормалните
условия, котелът заработва отново без
нужда от рестартиране (1).

29

Проблем на сондата на
дима

Платката отчита проблем на сондата за димни газове.

Котелът не стартира (1).

31

Загуба на комуникация с дистанционното
управление

Спрете и отново подайте напрежение към
котела. Ако при повторното включване дистанционното управление не бъде разпознато,
Настъпва в случай на свързване към несъвместимо дистанционно упракотелът преминава в локален работен режим
вление, или при спад на комуникацията между котела и дистанционното
и следователно използва командите, налични
управление.
върху командния панел. В този случай не
е възможно да активирате функция “Отопление” (1).

36

Загуба на комуникация
IMG Bus

Поради проблем в пулта за управление на котела, върху разделената
Котелът не отговаря на нуждата от отоплена зони схема (опция) или върху IMG Bus се прекъсва комуникацията
ние (1).
между различните компоненти.

(1) Ако блокирането или проблемът продължава, е необходимо да повикате лицензирана фирма (например сервизния център за техническа помощ)
(2) Този проблем може да се установи само в списъка с грешки, който се намира в меню "Информация"
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ПОТРЕБИТЕЛ

Сигнализиран проблем

ТЕХНИК ПО ПОДДРЪЖКАТА

Код на
грешка

МОНТАЖНИК

2.5 СИГНАЛИЗИРАНЕ НА ПОВРЕДИ
И ПРОБЛЕМИ.
Котел Victrix Maior 28-35 TT 1 ErP подава
сигнал за евентуален проблем чрез код, който
се показва на екрана на котела (14) според
следната таблица:

ТЕХНИК ПО ПОДДРЪЖКАТА

ПОТРЕБИТЕЛ

МОНТАЖНИК

Код на
грешка

Сигнализиран проблем

Причина

Състояние котел / Решение

37

Ниско захранващо
напрежение

В случай на възстановяване на нормалните
Установява се в случай, че захранващото напрежение е по-ниско от
условия, котелът заработва отново без нужда
границите, разрешени за правилно функциониране на котела.
от рестартиране (1).

38

Загуба на сигнал за
пламък

Установява се в случай, че котелът е правилно включен и настъпи
В случай на възстановяване на нормалните
неочаквано изгасване на пламъка на горелката; изпълнява се нов опит
условия, котелът заработва отново без нужда
за повторно запалване и при възстановяване на нормалните условия
от рестартиране (1) (2).
котелът не се нуждае от рестартиране.

43

Блокиране поради загуба на сигнал за пламък

Установява се, ако няколко последователни пъти в рамките на дадено
предварително определено време се появи грешка "Загуба на сигнал за
пламък (38)".

Натиснете бутон Reset, преди да заработи
отново, котелът извършва един цикъл на
поствентилация (1).

44

Блокиране поради надхвърляне на максималното време за отваряне
на газов вентил

Установява се в случай, че газовият вентил остане отворен за време,
по-дълго от предвиденото за нормалното му функциониране без
котелът да се включи.

Натиснете бутона Reset (1).

45

ΔT - повишен

Мощността на горелката се ограничава, за да
се предотвратят евентуални щети на кондензния модул. След възстановяване на правилното ΔT, котелът се връща към нормалната
Котелът отчита внезапно и непредвидено повишаване на ΔT между
си работа. Проверете дали има циркулация
сондата при подаването и сондата при връщането на инсталацията.
на вода в котела, дали циркулационната
помпа е конфигурирана според нуждите на
инсталацията и дали сондата при връщането
(1) (2) работи правилно.

46

Включване на термостат Ако поради проблем по време на нормалния режим на функциониране В този случай след необходимото охлаждане
за ниска температура
се установи прекомерно прегряване на температурата на подаване при може да нулирате термостата (виж съответ(опция)
ниска температура, котелът блокира.
ния лист с инструкции) (1).

47

Редуцирана мощност на
горелката

В случай, че се отчете висока температура на дима, котелът намалява
(1).
разсеяната мощност, за да избегне повреди.

51

Загуба на връзка с
безжичното CAR

Проверете работата на безжичното дистанПри загуба на връзка между котела и дистанционното управление CAR
ционно управление, проверете зареждането
в безжична версия, се подава сигнал за проблем и от този момент систена батериите (вж съответната книжка с
мата може да се управлява единствено чрез командния панел на котела.
инструкции).

59

Честотно мрежово
блокиране

Платката отчита необичайна честота на захранването от електрическата
Котелът не стартира (1).
мрежа.

60

Проблем блокирана
циркулационна помпа

Опитайте се да разблокирате циркулационЦиркулационната помпа остава неподвижна поради една от следните ната помпа, както е описано в съответния
причини:
параграф. В случай на възстановяване на
нормалните условия, котелът заработва отБлокиран ротор, електрическа повреда.
ново без нужда от рестартиране (1).

61

Обезвъздушете циркулационната помпа и
Наличие на въздух в
Отчетено е наличие на въздух в циркулационната помпа; помпата не отоплителния кръг. В случай на възстановяциркулационната помпа може да работи.
ване на нормалните условия, котелът заработва отново без нужда от рестартиране (1).

62

Отчита се липса на регулиране на електронната платка. Може да се
Заявка за цялостно ре- установи при смяна на електронната платка или в случай на промяна
гулиране
на параметрите в секция въздух / газ, поради което се налага да се
извърши "пълно регулиране".

72

Заявка за бързо регу- Отчита се промяна на някои параметри, поради което се налага "бързо
Котелът не стартира (1).
лиране
регулиране".

73

Отчетена голяма разлика между сондата на
подаване и предпазната
сонда на подаване.

Платката установява проблем при отчитане на температурите на сондите
В случай на възстановяване на нормалните
за подаване NTC и причините за това може да бъдат: дефектна сонда,
условия, котелът заработва отново без нужда
неправилно функциониране, недостатъчна циркулация на инсталацията,
от рестартиране (1).
запушване на първичния топлообменник от страната на водата.

74

Проблем на сонда за
безопасност подаване

Платката установява проблем при предпазната сонда NTC при подаКотелът не стартира (1).
ването.

77

Проблем при управление
Отчетеният при газовия вентил ток е извън разрешения диапазон.
на горенето

Котелът не стартира (1).

78

Проблем при управление
Установено по-високо ел. напрежение към газовия вентил
на горенето

Котелът не стартира (1)

79

Проблем при управление
Установено по-ниско ел. напрежение към газовия вентил
на горенето

Котелът не стартира (1).

80

Блокиране неизправност електронна платка

Котелът не стартира (1).

Установява се при неизправност на електронната платка, която упраНатиснете бутона Reset (1).
влява клапана.

(1) Ако блокирането или проблемът продължава, е необходимо да повикате лицензирана фирма (например сервизния център за техническа помощ)
(2) Този проблем може да се установи само в списъка с грешки, който се намира в меню "Информация"
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Състояние котел / Решение

84

Отчита се ниско налягане на захранването при газовата мрежа.
Проблем горене - текущо
Вследствие на това се намалява мощността на уреда и се подава сигнал
намаление на мощността
за проблем.

В случай на възстановяване на нормалните
условия, котелът заработва отново без нужда
от рестартиране (1) (2).

87

Блокиране на управле- Отчетена е неизправност на един от компонентите, които управляват
нието на газовия вентил газовия вентил.

Котелът не стартира (1).

88

Блокиране на управле- Отчетена е неизправност на един от компонентите, които управляват
нието на газовия вентил газовия вентил.

Котелът не стартира (1).

89

Пламъкът е нестабилен поради: наличие на циркулация на димните
Нестабилен сигнал за
газове, вятър, нестабилно налягане на газа, нестабилна скорост на
горене
вентилатора или поради неизправност на системата.

Котелът продължава да работи (1) (2).

90

Сигнал за горене извън Отчетеният сигнал за горене е продължително време извън предвидеграниците
ния диапазон на регулиране.

Котелът продължава да работи (1) (2).

91

Блокиране неправилно Платката е изчерпала всички си възможни действия, за да постигне
запалване
оптимално запалване на горелката.

Натиснете бутона Reset (1).

92

Лимит на корекция на
Системата е изчерпала всички възможни корекции на броя обороти на
оборотите на вентилаКотелът продължава да работи (1) (2).
вентилатора.
тора

93

Сигнал за горене извън Отчетеният сигнал за горене е за кратко време извън предвидения
границите
диапазон на регулиране.

94

Проблем при горенето

95

Прекъснат сигнал за гоСистемата отчита прекъсвания на сигнала за горене.
рене

96

Запушена система за диУстановява се при отчитане на запушване в димната система.
моотвеждане

98

Блокиране макс. бр. софДостигнат е максималният брой допустими софтуерни грешки.
туерни грешки

Натиснете бутона Reset (1).

99

Общо блокиране

Натиснете бутона Reset (1).

Котелът продължава да работи (1) (2).

Отчита се проблем при управление на горенето, който може да е при- В случай на възстановяване на нормалните
чинен от: ниско налягане на газа, циркулация на димни газове, газовия условия, котелът заработва отново без нужда
вентил или дефектна електронна платка.
от рестартиране (1) (2).
Котелът продължава да работи (1) (2).
Котелът не стартира (1).

Отчетен е проблем в котела.

В случай на възстановяване на нормалните
условия, котелът заработва отново без нужда
от рестартиране.

(1) Ако блокирането или проблемът продължава, е необходимо да повикате лицензирана фирма (например сервизния център за техническа помощ)
(2) Този проблем може да се установи само в списъка с грешки, който се намира в меню "Информация"
2.6 МЕНЮ "ИНФОРМАЦИЯ".
Чрез натискане на бутон “Info” (5) в продължение на поне 1 секунда се активира Меню
"Информация", което позволява визуализация на някои работни параметри на котела.
Идентификационен
Параметър
d 0.0
d 0.1
d 0.2
d 0.3
d 0.4
d 0.5
d 0.6
d 0.7
d 0.8
d 09
d 1.0
d 1.1
d 1.2
d 1.3
d 1.4
d 1.5
d 1.6

За да разгледате различните параметри, натиснете бутон “Info” (5).
За да излезете от менюто, натиснете бутон
“Info” (5) до края на списъка, или натиснете
бутон “Reset” (2) или изчакайте 15 минути.

С активно меню върху индикатор (14) се
редуват показването на параметъра чрез
буква “d” плюс номера на параметъра, който
се показва, и стойността на този параметър.

Описание
Неизползвано
Показва сигнала за горене
Показва моментната температура на подаване на изхода от първичния топлообменник
Показва температурата в момента на изхода от топлообменника за битова вода
Показва настроената стойност set за отопление
Показва настроената стойност set за битова вода
Показва външната температура на околната среда (ако е налична външна сонда)
Ако температурата е под нулата, стойността мига.
Показва температурата на битовата вода на входа (с налична опционална сонда на входа на битовата вода)
показва температурата на връщащата вода в инсталацията
Показва списъка на последните пет проблема.
(за да се движите по списъка, завъртете селектора на температурата на отопление (4))
Reset (нулиране) списък проблеми. След показване на “d 1.0” натиснете бутон Reset, изтриването се потвърждава чрез мигане
на символите “88” в продължение на две секунди.
Показва температурата, отчетена от предпазната сонда подаване
Показва работната скорост на циркулационната помпа
Показва дебита на битовата гореща вода в момента (l/min)
Показва дебита на циркулационната помпа (lh/100)
Показва скоростта на работа на вентилатора (rpm/100)
Показва температурата, отчетена от сондата за димни газове
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МОНТАЖНИК

Причина

ПОТРЕБИТЕЛ

Сигнализиран проблем

ТЕХНИК ПО ПОДДРЪЖКАТА

Код на
грешка

МОНТАЖНИК
ПОТРЕБИТЕЛ

2.7 ИЗКЛЮЧВАНЕ НА КОТЕЛА.
Изгасете котела, като го оставите в режим
“off ”, изключете външния многополюсен
прекъсвач на котела и затворете кранчето
за газ в долната част на уреда. Не оставяйте
котела включен без да е необходимо, ако
същият не се използва дълги периоди от
време.
2.8 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
НА НАЛЯГАНЕТО НА
ОТОПЛИТЕЛНАТА
ИНСТАЛАЦИЯ.
Периодично проверявайте налягането
на водата на инсталацията. Стрелката на
манометъра на котела трябва да отчита
стойност между 1 и 1,2 bar включително.
Ако налягането е по-малко от 1 bar (при
студена инсталация) трябва да пристъпите към напълване чрез крана, разположен в
долната част на котела (Фиг. 1-3).
Забележка: затворете крана след операцията.
Ако налягането стигне до стойности,
близки до 3 bar, има риск от задействане
на предпазния клапан.
В такъв случай отнемете вода чрез изпускане през обезвъздушител на подходящ
радиатор, докато налягането спадне на 1
bar или поискайте от лицензирана фирма
да се намеси.

2.10 ЗАЩИТА ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ.
Котелът серия “Victrix Maior 28-35 TT 1 ErP”
разполага с функция против замръзване,
която автоматично включва горелката, когато
температурата спадне под 4°C (серийна защита до мин. температура -5°C). Цялата информация относно защитата против замръзване
е посочена в парагр. 1.3. С цел гарантиране
на цялостта на уреда и на инсталацията за
отопление и битова вода в райони, където
температурата спада под нулата, препоръчваме да предпазите отоплителната инсталация с
антифризна течност и да инсталирате в котела комплект против замръзване Immergas. В
случай обаче на продължително бездействие,
ние препоръчваме:
- да изключите електрическото захранване;
- да източите напълно веригата за отопление и веригата за битова вода на котела.
При инсталация, която подлежи на често
източване, е необходимо напълването да се
осъществява с подходящо третирана вода,
за да се намали твърдостта, която може да
причини варовити налепи.
2.11 ПОЧИСТВАНЕ НА КОРПУСА.
Използвайте влажни платове и неутрален
сапун за почистване на корпуса на котела.
Не използвайте абразивни или прахообразни
почистващи препарати.

ТЕХНИК ПО ПОДДРЪЖКАТА

Ако установите чести спадове на налягане,
поискайте намесата на лицензирана фирма,
тъй като трябва да се отстрани евентуалният теч на инсталацията.
2.9 ИЗТОЧВАНЕ НА
ИНСТАЛАЦИЯТА.
За да може да извършите операцията по източване на котела, използвайте специалния
кран за източване (Фиг. 1-3).
Преди извършване на тази операция се
уверете, че кранът за напълване е затворен.
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2.12 ОКОНЧАТЕЛНО ДЕАКТИВИРАНЕ.
Ако бъде решено котелът да се деактивира
окончателно, то се обърнете към лицензирана
фирма, за да изпълни съответните операции,
като се уверите и че преди това са били изключени електрическото, водопроводното
захранване и това на горивото.

- да проверите свързването към мрежа от
230V-50Hz, спазването на полярността фаза-нула и свързването към заземяване;

- запалете котела и проверете дали е запалил
правилно;
- да проверите съдържанието на CO2 в димните
газове при мощност:
- максимална (100%)

- да проверите включването на главния прекъсвач, разположен непосредствено преди
котела и в котела;
- да проверите дали накрайниците на димо-въздушния комплект не са запушени;
- да проверите включването на частите за
регулиране;
- да проверите производството на битова
гореща вода;
- да проверите плътността на хидравличните
вериги;

- средна (50%)
- минимална (0%)
стойностите трябва да съответстват на посоченото в съответните таблици (Фиг. 3-14);
- да проверите включването на устройството
за безопасност в случай на липса на газ и
съответното време на намеса;

3.1 ХИДРАВЛИЧНА СХЕМА НА.

- да проверите вентилацията и/или проветряването на помещението, в което е монтиран
уредът, ако са предвидени.
Ако дори и само една от проверките по безопасността даде отрицателен резултат, инсталацията не трябва да бъде пускана в експлоатация.

Легенда:
1 - Газов вентил
2 - Филтър на входа на водата*
3 - Уред за измерване на дебита на битовата вода
4 - Регулатор на дебита на битовата вода
5 - Сонда за битова вода
6 - Кран за напълване на инсталацията
7 - Топлообменник битова вода
8 - Разширителен съд на инсталацията
9 - Кондензен модул
10 - Смесител въздух / газ
11 - Вентилатор
12 - Запалителен / детекторен електрод
13 - Пробка за анализ на въздуха
14 - Пробка за анализ на дима
15 - Сонда за димни газове
16 - Ръчен обезвъздушител
17 - Сонда подаване
18 - Предпазна сонда подаване
19 - Сонда връщане
20 - Автоматичен обезвъздушител
21 - Циркулационна помпа
22 - Пресостат на инсталацията
23 - Трипътен мотор-вентил
24 - Байпас
25 - Кран за източване на инсталацията
26 - Сонда вход битова вода
27 - Кондензен сифон
28 - Предпазен клапан 3 bar
29 - Връзка сигнализиране/дрениране
предпазен клапан 3 bar
* = Внимание: проверете дали има филтър
на входа на водата и дали е почистен, за да гарантира ефективността на котела
G
AC
AF
SC
M
R

-

Захранване с газ
Изход на битова гореща вода
Вход на битова вода
Дрениране на конденза
Подаване към инсталация
Връщане от инсталация

3-1
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МОНТАЖНИК

За пускането в експлоатация на котела е необходимо:
- да проверите съответствието на използвания
газ с този, за който е проектиран котелът
(типът газ се появява на екрана при първото
електрическо захранване или при проверка в
съответния параметър “G”);

- да проверите дали отоплителната инсталация
е пълна с вода, проверявайки дали стрелката
на манометъра на котела сочи налягане от
1÷1,2 bar;

ПОТРЕБИТЕЛ

ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА КОТЕЛА
(НАЧАЛНА ПРОВЕРКА)

ТЕХНИК ПО ПОДДРЪЖКАТА

3

3.2 ЕЛЕКТРИЧЕСКА СХЕМА.
3-2

МОНТАЖНИК

Victrix Maior 28 TT 1 ErP

5

ПОТРЕБИТЕЛ

4

3
1

2

ТЕХНИК ПО ПОДДРЪЖКАТА

Victrix Maior 35 TT 1 ErP
Легенда с кодове на цветовете:
BK - Черно
BL - Синьо
BR - Кафяво
G - Зелено
GY - Сиво
OR - Оранжево
P - Лилаво
PK - Розово
R - Червено
W - Бяло
Y - Жълто

5

4

3
1

2

Легенда:
A19
B1
В2
B4
B5
B6
B9
B10
B24
E3
M1

-

Сменяема памет
Сонда подаване
Сонда за битова вода
Външна сонда (опция)
Сонда връщане
Дебитомер за битовата вода
Сонда вход битова вода
Сонда за димни газове
Предпазна сонда подаване
Запалителен / детекторен електрод
Циркулационна помпа

M20
M30
M40
R5

-

R6 S5
S20
T1
T2

-

Вентилатор
Трипътен мотор-вентил
Регулатор на дебита
Тример за температура на битовата вода
Тример за температура на отоплението
Пресостат на инсталацията
Стаен термостат (опция)
Трансформатор
Трансформатор запалване
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X40 - Мост стаен термостат
X70 - Мост предпазен термостат ниско
напрежение
Y1 - Газов вентил
1
2
3
4
5

- Захранване 230 Vac 50 Hz
- CARV2 Дистанционно управлениеV2
(опция)
- Сигнал за състояние
- Свързвания при много ниско напрежение
- Свързвания 230 V

Конектор X6 служи за свързване към персоналния
компютър.
Конектор Х8 се използва за операции по актуализация на софтуера.
3.3 СМЕНЯЕМА ПАМЕТ
Електронната платка разполага със сменяема памет
(2 Фиг. 3-4), във вътрешността на която се записват
всички работни параметри и персонализациите на
системата.
При смяна на електронната платка може да използвате отново паметта на сменената схема, като по
този начин избягвате нуждата от преконфигуриране
на уреда.
Внимание: смяната на паметта трябва да се осъществява след прекъсване на всички електрически
свързвания на електронната платка.
3.4

ЕВЕНТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ И
ПРИЧИНИТЕ ЗА ТЯХ.
Забележка: мероприятията по поддръжка трябва да
се извършват от лицензирана фирма (например от

- Многократно блокиране на запалването. Отсъствие на газ, проверете за наличие на налягане
в мрежата и дали кранът за захранване с газ е
отворен.
- Нестабилно горене или поява на шум. Може да
бъде причинено от: замърсена горелка, неправилни параметри на горенето, неправилно монтиран
дефлектор на димовъздушния комплект. Проверете посочените по-горе компоненти.
- Неоптимални включвания при първите запалвания на горелката: дори котелът да е идеално
регулиран, е възможно първите запалвания
на горелката (след регулирането) да не бъдат
оптимални; системата автоматично се грижи за
регулиране на запалването, докато намери при
следващите оптималното състояние на запалване
на горелката.
- Чести включванията на предпазния термостат
за свръхтемпература. Може да зависи от липсата
на вода в котела, от недостатъчна циркулация на
вода в инсталацията или от блокирана помпа.
Проверете на манометъра дали налягането на
инсталацията е в определените граници. Проверете дали не всички кранове на радиаторите са
отворени и работата на помпата.
- Запушен сифон. Този проблем може да е предизвикан от наслагване на замърсявания или продукти
на горенето във вътрешността му. Проверявайте
дали няма остатъчни материали, които да запушват мястото за преминаване на конденза.
- Запушен топлообменник. Може да бъде последица

ГАЗОВ ВЕНТИЛ SGV 100 B&P

1
Легенда:
1 - Пробка за налягане на изхода на
газовия вентил
2 - Бобина
3 - Електрически куплунг
4 - Пробка за налягане на входа на
газовия вентил

2
3
4

- Шум, дължащ се на наличието на въздух във
вътрешността на инсталацията. Проверете отворена ли е капачката на обезвъздушителя (Част
24 Фиг. 1-29). Проверете дали налягането на инсталацията и предналягането на разширителния
съд са в предварително определените граници.
Стойността на предналягането на разширителния
съд трябва да е 1,0 bar, стойността на налягане
на инсталацията трябва да е между 1 и 1,2 bar
включително.
- Шумове, дължащи се на наличието на въздух в
кондензния модул. Използвайте ръчния обезвъздушител (Част 13 Фиг. 1-29) за отстраняване
на евентуалния въздух във вътрешността на кондензния модул. След извършване на тази операция
затворете отново ръчния обезвъздушител.
- Недостатъчно производство на битова гореща
вода. Ако се отчете спад на работните характеристики по време на етап на подаване на битова
гореща вода, е възможно да има запушен кондензационен модул или топлообменник за битова
вода. В такъв случай се свържете със Сервизния
център на Immergas, който разполага с процедури
за почистване на модула или на топлообменника
за битова вода.
3.5

АДАПТИРАНЕ НА КОТЕЛА В СЛУЧАЙ
НА СМЯНА НА ГАЗА.
Ако уредът трябва да бъде използван с газ, различен
от посочения на табелката, трябва да процедирате
както е описано по-долу.
Операцията по адаптиране към типа газ трябва да
бъде поверена на лицензирана фирма (например
лицензиран сервизен център за техническа помощ).
За да преминете от един вид газ към друг е необходимо:
- Чрез менюто за програмиране “G” изберете вида
газ между “nG” за газ метан и “LG” за газ LPG. (Виж
парагр. 3.12).
- Направете цялостно регулиране (виж парагр. 3.8);
по време на същото проверете и при необходимост
коригирайте съотношението въздух-газ.
- След извършване на това преобразуване, върху табелката с данни поставете стикера за променения
газ, който се намира в кутията за присъединяване.
Тези настройки трябва да се отнасят до вида използван газ, следвайки указанията от таблицата
(Парагр. 3.22).
3.6

ПРОВЕРКИ, КОИТО СЛЕДВА ДА СЕ
ИЗВЪРШВАТ СЛЕД ПРОМЯНА НА
ТИПА ГАЗ.
След като се уверите, че преобразуването е извършено и регулирането е било успешно, трябва да
проверите следното:
- няма откъсване на пламък в горивната камера;

3-3
Електронна платка

- пламъкът на горелката не е прекалено висок или
нисък и че е стабилен (не се отделя от горелката);
- използваните регулатори на налягането за калибриране са идеално затворени и няма изтичания
на газ от газовия тракт;

Легенда:
1 - Предпазител 3,15 AF
2 - Сменяема памет (A19)

Забележка: всички операции, отнасящи се до регулирането на котлите, трябва да бъдат извършвани
от лицензирана фирма (например сервизния център
за техническа помощ).

3-4
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Конектор Х5 се използва за свързване към релейната платка.

- Мирис на газ. Дължи се на течове от тръбите в
газовата верига. Трябва да проверите плътността
на веригата за подаване на газ.

от запушването на сифона. Проверявайте дали
няма остатъчни материали, които да запушват
мястото за преминаване на конденза.

ПОТРЕБИТЕЛ

Стаен термостат: котелът е разработен за използване
на стаен термостат (S20), който трябва да бъде свързан към клеми 40 - 41 на клемореда (върху таблото
за управление на котела), отстранявайки мост X40.

сервизния център за техническа помощ).

ТЕХНИК ПО ПОДДРЪЖКАТА

Дистанционно управление CARV2: котелът е разработен за прилагане на дистанционно управление
CARV2, което трябва да бъде свързано към клеми
41 и 44 на клемореда (разположен върху таблото за
управление на котела) при спазване на полярността
и отстранявайки мост X40.

МОНТАЖНИК
ПОТРЕБИТЕЛ
ТЕХНИК ПО ПОДДРЪЖКАТА

3.7 ВИДОВЕ РЕГУЛИРАНЕ СЪС
СМЯНА НА КОМПОНЕНТ.
В случай на извънредна поддръжка на котела
със смяна на компонент като електронната
платка (ако сменяемата памет не се вземе от
заменената платка и не се постави отново),
на компоненти от веригите за въздух, газ и
контрол на пламъка, е необходимо да регулирате котела.
Изберете вида регулиране, което следва да
се извърши според посоченото в таблицата
по-долу.
Компонент
заменен
Газов вентил
Вентилатор

Вид необходимо
регулиране
Бързо регулиране
Бързо регулиране
Пълно регулиране с
Горелка
проверка на съотношението въздух-газ
Пълно регулиране с
Запалителен / депроверка на съотнотекторен електрод
шението въздух-газ
Възстановете параметрите, както е
Електронна платка
описано в параграф
(Чисто нова
"програмиране на
електронна платка
електронната платка"
без зареждане на
Пълно регулиране с
сменяемата памет)
проверка на съотношението въздух-газ
Електронна платка
(Зареждане на
сменяемата памет Не е необходимо
с настроени пара- регулиране.
метри на котела от
сменената платка)
3.8 ФУНКЦИЯ ЦЯЛОСТНО
РЕГУЛИРАНЕ.
Забележка: преди да извършите цялостното
регулиране се уверете, че са спазени всички
изисквания, посочени в параграфи 1.23 и 1.24.

- регулиране на минимална мощност;
- автодиагностика регулиране.
Ако се прави без промени или вариации,
всеки етап на регулиране е с максимална
продължителност от 5 минути, след изтичане на които преминава автоматично към
следващия параметър до приключване на
регулирането.
За достъп до етапа на цялостно регулиране
трябва да включите котела, да поставите
селекторния ключ за битова вода на положение "6 часа", а селектора за отопление - на положение "9 часа" (Фиг. 3-5) и в продължение
на около 8 секунди да натискате бутон “Reset”
до активиране на функция "коминочистач",
след което до 3 секунди да натиснете бутон
"лято / зима".

На този етап върху екрана мигат иконите:
“лято”, “зима”, “stand-by”, а показването на
работната температура се редува с актуалната работна мощност (обикновено 41%, но
променлива в зависимост от модела котел);
след установяване и стабилизиране на параметрите, рамката на символа за наличие
на пламък започва да мига, като показва
свързването на настройките на междинна
мощност.
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• Номинална мощност: след активиране на
функцията, котелът извършва необходимите операции за настройване на уреда на
номинална мощност.
На този етап върху екрана мигат иконите:
“лято”, “зима”, “stand-by”, а показването на
работната температура се редува с актуалната работна мощност (99%); след установяване и стабилизиране на параметрите,
рамката на символа за наличие на пламък
започва да мига (реф. 10 фиг. 2-1) (тази операция може да продължи няколко минути),
като показва свързването на настройките
при номинална мощност.

Забележка: за достъп до тази функция е необходимо да няма активни заявки за отопление
на помещения или за производство на битова
гореща вода.
В случай на проблем “62” или “72” (виж парагр. 2.5) котелът самостоятелно пристъпва
към анулиране на евентуални заявки.
Забележка: по време на различните етапи
на регулиране е възможно да проверите
правилното съотношение въздух - газ и при
необходимост да го коригирате, както е описано в парагр. 3.9.

• Междинна мощност на запалване: след
потвърждение на регулирането на номиналната мощност, котелът се настройва
при междинната мощност (или мощност
при запалване).

Чак след мигането на символа за наличие
на пламък може да се коригира съотношението въздух - газ (виж парагр. 3.9) или да
се премине към следващата мощност чрез
натискане на бутон "инфо".
• Минимална мощност: след като сте направили регулирането при междинна мощност,
котелът се регулира и при минимална мощност.
На този етап върху екрана мигат иконите:
“лято”, “зима”, “stand-by”, а показването на
работната температура се редува с актуалната работна мощност (0%); след установяване и стабилизиране на параметрите,
символът за наличие на пламък започва да
мига, като показва свързването на настройките при минималната мощност.
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Чак след мигането на символа за наличие
на пламък може да се коригира съотношението въздух - газ (виж парагр. 3.9) или да
се премине към следващата мощност чрез
натискане на бутон "инфо".

Произведената енергия се оползотворява
през кръга за отопление, а като алтернатива
е възможно тази енергия да се отведе през
веригата за битова вода, като се отвори произволно кранче за гореща вода.

3-8
Чак след мигането на символа за наличие на
пламък може да се коригира съотношението въздух - газ (виж парагр. 3.9) или излезте
от етапа на регулиране чрез натискане на
бутон “лято / зима”.
• Автодиагностика регулиране: при приключване на операциите по регулиране,
котелът извършва автодиагностика с
продължителност около една минута, по
време на която може да работи при различни мощности; на този етап не може да
се правят промени по работните параметри
или да се анулира текуща операция; освен
това трябва да се избягва спирането на
захранването към котела.

Внимание: в този случай единственото активно управление на температурата е сондата
на подаване, която ограничава максималната
температура на изхода от котела до 90°C, следователно трябва да се пазите от евентуални
изгаряния.
- Операцията по регулиране предвижда
няколко фази:
- регулиране на номинална мощност;
- регулиране на междинна мощност на
запалване;
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- на етап регулиране, когато започва да мига
символът за наличие на пламък (което показва правилно усвояване на параметри),
стойността CO2 може да се промени чрез
натискане на бутон “Reset”. На този етап
върху екрана мигат иконите: “лято”, “зима”,
“stand-by”, “наличие на пламък”, “наличие на
свързани външни устройства” и показаната
работна температура се редува с настройката на горене.

3-12
Уредът остава в този режим за максимално
време от 15 минути, като поддържа постоянна скоростта на вентилатора.
3-10
След активиране на функцията, котелът
извършва последователно необходимите операции за регулиране на уреда при номинална,
междинна и минимална мощност.
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- За да увеличите настройката на горенето,
натиснете бутон “Stand-by”, а за да намалите,
натиснете бутон “Инфо”. При увеличаване
на настройката на горенето се намалява
стойността на CO2 и обратно.
- След промяна на параметъра изчакайте
стойността да се свърже (показана чрез
мигане на рамката на символа за наличие
на пламък).

На този етап върху екрана мигат иконите:
“лято”, “зима”, “stand-by”, “външна сонда”,
“соларна сонда” и показването на работната
температура се редува с актуалната работна
мощност.
Напредването на етапите на регулиране
(номинално, междинно и минимално) е
автоматично и трябва да се изчака до края
на регулирането.

Забележка: преди да извършите бързото
регулиране се уверете, че са спазени всички
изисквания, посочени в параграфи 1.21 и 1.22.
Забележка: за достъп до тази функция е необходимо да няма активни заявки за отопление
на помещения или за производство на битова
гореща вода.
В случай на проблем “62” или “72” (виж парагр. 2.5) котелът самостоятелно пристъпва
към анулиране на евентуални заявки.
Произведената енергия се оползотворява
през кръга за отопление, а като алтернатива
е възможно тази енергия да се отведе през
веригата за битова вода, като се отвори произволно кранче за гореща вода.

Функцията приключва след изминаване на 15
минути или при спиране на захранването на
котела, или чрез натискане на бутон “on/off ”
(6) за около 8 секунди.
Проверете ΔP между двата регулатора на
налягане (Фиг. 1-29 реф. 16) и настройте
параметър F0 според стойностите, посочени
в таблиците по-долу:
Victrix Maior 28 TT 1 ErP
Параметър F0
Налягане
0

< 175 Pa

1

176 ÷ 205 Pa

2

206 ÷ 250 Pa

Отчетена стойност
(При първата
проверка)
Victrix Maior 35 TT 1 ErP
Параметър F0
Налягане

- За да потвърдите настроената стойност,
натиснете бутон “Reset”.
3.10 БЪРЗО РЕГУЛИРАНЕ.
Тази функция позволява автоматично регулиране на котела без нужда или възможност
за промяна на отчетените параметри. Обикновено "бързото регулиране" се използва
след настройване на типа димоотвеждане
в меню “F”, след чиято промяна се появява
проблем “72”.

МОНТАЖНИК

За достъп до етапа на бързо регулиране трябва да поставите селекторния ключ за битова
вода на положение "6 часа", а селектора за
отопление - на положение "9 часа" (Фиг. 3-10)
и в продължение на около 8 секунди да натискате бутон “Reset” до активиране на функция
"коминочистач", след което до 3 секунди да
натиснете бутон "инфо".

За да задействате функцията, натиснете едновременно бутони “Reset” (2) и “on/off ” (6) до
активиране на функцията, която се показва
чрез индикиране на скоростта на работа на
вентилатора (в стотици обороти) и включването на мигането на символите „битова вода“
(8) и отопление (13).

3-11
3.11 ТЕСТ ДИМООТВЕЖДАНЕ.
За определяне на стойността за настройване
в параметър „дължина на димоотвеждането“
“F0” отчита параметрите по време на „теста
на димоотвеждането“.
Внимание: преди да направите теста, проверете дали кондензният сифон е напълнен
правилно и дали по веригата за пресен въздух
и за димоотвеждане няма запушвания от
какъвто и да е тип.
След като сте провели теста правилно, в
специалната таблица отбележете отчетената
стойност, за да е на разположение за бъдещи
проверки.
За да активирате този режим, котелът трябва
да е на режим “stand-by”, което да е видимо от
появата на символа (

).

Забележка: в случай, че котелът е свързан
към CAR V2, функцията “stand-by” се постига
само чрез дистанционния команден панел.
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0

< 180 Pa

1

181 ÷ 230 Pa

2

231 ÷ 260 Pa

Отчетена стойност
(При първата
проверка)
Забележка: Измерванията трябва да се извършват чрез уплътняване на пробките за
анализ на димните газове, като те се уплътняват пневматично.
Внимание: в случай, че отчетените стойности
са по-високи от посоченото в таблицата
по-горе, не променяйте параметър “F0”.
Внимание: при неизправност на котела
димоотвеждането може да се тества, за да се
провери дали няма запушвания по димната
система. Различни от посочените в таблиците
по-горе стойности показват неизправност
на димоотводната система, и по-специално
система с прекомерни загуби на налягане или
запушена система.

ПОТРЕБИТЕЛ

За да получите точна стойност на CO 2 в
димните газове е необходимо техникът да
постави до дъно в пробката сондата за теглене, след това да провери дали стойността
на CO2 е посочената в таблицата (Пар. 3.23),
(използвайки максимален толеранс от ± 0,2
%), в противен случай променете стойността,
както е описано по-долу:

Внимание: в този случай единственото активно управление на температурата е сондата
на подаване, която ограничава максималната
температура на изхода от котела до 90°C, следователно трябва да се пазите от евентуални
изгаряния.

ТЕХНИК ПО ПОДДРЪЖКАТА

3.9 РЕГУЛИРАНЕ НА
СЪОТНОШЕНИЕТО ВЪЗДУХ ГАЗ
По време на цялостното регулиране (парагр.
3.8) може да промените стойностите на съотношението въздух газ.

МОНТАЖНИК
ПОТРЕБИТЕЛ
ТЕХНИК ПО ПОДДРЪЖКАТА

3.12 ПРОГРАМИРАНЕ НА
ЕЛЕКТРОННАТА ПЛАТКА
Котелът е проектиран за евентуално програмиране на някои работни параметри. Чрез
изменение на тези параметри както е описано
по-долу е възможно адаптирането на котела
спрямо собствените конкретни изисквания.
За достъп до етапа на програмиране трябва
да поставите селектора за битова вода на
положение "6 часа", селекторния ключ на
положение "9 часа" и за около 8 секунди да
натиснете бутони “Reset” и “Лято / Зима”
(Фиг. 3-13).

Ще бъдат възстановени стойностите, отнасящи се до типа настроен котел в параметри
“n” и “F”.
В края на тази операция се появява проблем
“E62” и трябва да се осъществи цялостно
регулиране.
- Меню “G”. Това меню е запазено за настройките за управление въздух-газ и в рамките
му са разположени две подменюта (n и S),
предназначени за настройките за управление на перката и на газовия вентил. Всяка
промяна на тези параметри трябва да бъде
последвана от активиране на функцията
Цялостно регулиране (виж парагр. 3.8).
За достъп до параметрите “n” и “S” трябва
да натиснете бутон “Reset” неколкократно.
Изходът от тази част на менюто и достъпът
до други части (семейства P, t, A, F) се осъществяват чрез натискане на бутон „Лято /
зима“.

3-13
След като влезете в програмирането, може да
се движите по петте менюта (G, P, t, A, F), като
натиснете бутон “Лято / Зима” за 1 секунда.
Със селекторния ключ "регулиране битова
вода" се избира параметърът (в рамките
на същото подменю) и чрез завъртане на
селектора "регулиране отопление" се променя
стойността му.
За запаметяване на промяната на параметрите натиснете бутон “Reset” за една секунда.
Извършеното запаметяване се показва чрез
надпис "88" върху индикатора (Реф. 14 фиг.
2-1) за 2 секунди.
От режима на програмиране се излиза чрез
изчакване 15 минути или едновременно
натискане на бутони “Reset” и “Лято / Зима”.
Внимание: при необходимост може да
възстановите стандартните стойности на
параметри “S” и “P0 ÷ P2”, като промените
временно типа газ (параметър “G”) и го възстановите според реалните работни условия
(изчакайте около 10 секунди между смяната
на газа и възстановяването).

Идентификационен
Параметър

Параметър

G

Тип газ

Описание

Обхват

Определя функционирането с газ метан

nG

Определя функционирането с газ метан LPG

LG

Стандартна
стойност

Персонализирана
стойност

nG

При промяна се появява грешка "Е62" и трябва да се извърши цялостно регулиране.
Идентификационен
Параметър

Параметър

n

Модел котел

Описание
Определя модела котел

Внимание: използвайте само параметъра, отнасящ се до монтирания котел.
При промяна се появява грешка "Е62" и трябва да се извърши цялостно регулиране.
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Обхват

Стандартна
стойност

0÷n

09 = Victrix 28
06 = Victrix 35

Персонализирана
стойност

S2

Електронната платка определя режима на функциониране и мощността на
котела въз основа на комбинирането на различни параметри. От комбинирането на параметрите на меню “n” и “F” се определя правилната работна
Макс мощн
мощност на уреда.
По тази причина препоръчваме да не променяте параметрите на това меню,
Мощн включване за да не влошите добрата работа на котела.
Мин мощн

Обхват

Стандартна
стойност

750 ÷ 1700
rpm
S0 ÷ 6900
rpm
2000 ÷ 4500
rpm

Въз основа
на модела
котел

Обхват

Стандартна
стойност

0 - 99 %

99%

0 - P2

0%

0 - 99%

въз основа
на модела
котел

0-7

1

0-7

0

0-9

0

0-1

0

-9 ÷ 9 K

0

-9 ÷ +9

0

Персонализирана
стойност

МОНТАЖНИК

S1

Описание

При промяна се появява грешка "Е62" и трябва да се извърши цялостно регулиране.

Идентификационен
Параметър

Параметър

P0

Макс битова вода

P1

Мин мощност

P2

Макс отопление

P3

P4

P5

P6

P7

P8

Описание
Определя процентно максималната мощност на котела в режим битова вода
спрямо максималната налична мощност
Определя процентно минималната мощност на котела спрямо минималната
разполагаема мощност
Определя процентно максималната мощност на котела в режим отопление спрямо
максималната налична мощност

Котелът е разработен за функциониране с конфигурируема релейна платка
(опция)
0 = Off
1 = Управление главна зона
2 = Обща аларма
Реле 1
(опция)
3 = Активен етап на отопление
4 = Външно захранване на газов вентил
5 = (Не използвайте при този модел котел)
6 = (Не използвайте при този модел котел)
7 = (Не използвайте при този модел котел)
Котелът е разработен за функциониране с конфигурируема релейна платка
(опция)
0 = Off
1 = Обща аларма
2 = Активен етап на отопление
Реле 2
(опция)
3 = Външно захранване на газов вентил
4 = Управление вторична зона (от TA върху контакт на релейната платка)
5 = Термопомпа
6 = (Не използвайте при този модел котел)
7 = (Не използвайте при този модел котел)
Котелът е разработен за функциониране с конфигурируема релейна платка
(опция)
0 = Off
1 = Дистанционно активиране чилър
2 = Обща аларма
Реле 3
3 = Активен етап на отопление
(опция)
4 = Външно захранване на газов вентил
5 = термопомпа
6 = (Не използвайте при този модел котел)
7 = Управление главна зона
8 = (Не използвайте при този модел котел)
9 = (Не използвайте при този модел котел)
Циркулационната помпа може да работи в два режима.
Функциониране 0 прекъсващ: в "режим" зима, управлява се от стаен термостат или дистанционно
управление
на циркулационна
помпа
1 непрекъснат: в режим "зима", захранва се непрекъснато и следователно работи
постоянно
В случай, че външната сонда не отчита правилно, е възможно тя да се коригира,
Корекция външна за да се компенсират евентуални фактори на околната среда.
сонда
(Освен стойността +9, екранът показва и надписа "СЕ", който активира функция за
външно управление на котела за комбинирането й с контролер на инсталацията)
При необходимост може да увеличите или да намалите стойността на мощностКорекция на макс.
та на котела, с която се настройва регулаторът на дебита на битовата вода,
мощност за регукогато работи в автоматичен режим. Дебитът се увеличава при положителни
латора на дебита
стойности и намалява - при отрицателни.
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Персонализирана
стойност

ПОТРЕБИТЕЛ

S0

Параметър

ТЕХНИК ПО ПОДДРЪЖКАТА

Идентификационен
Параметър

МОНТАЖНИК

Идентификационен
Параметър
t0
t1

t2

ПОТРЕБИТЕЛ

t3

t4

t5

ТЕХНИК ПО ПОДДРЪЖКАТА

t6

t7

t8

t9

Параметър

Описание

Настроена минимална температу- Определя минималната температура на подаване.
ра на отопление
Настроена максимална температу- Определя максималната температура на подаване.
ра на отопление
Определя режима на изключване при битова вода.
1 и 3 Свързано: котелът се изключва въз основа на настроената температура.
Термостат битова
0 и 2 Фиксирано: температурата на изключване е фиксирана върху максивода
малната стойност, независимо от настроената върху командния панел
стройност.
Котелът е настроен да се включва веднага след заявка за битова гореща вода.
При комбиниране със слънчев бойлер, разположен в началото на котела,
Таймер забавяне може да компенсирате разстоянието между бойлер и котел, за да може горесоларна функция щата вода да стига до котела. Настройте времето, което е необходимо, за да
се провери дали водата е достатъчно гореща (виж парагр. Комбиниране със
слънчеви панели)
В зимен режим, в края на заявка за битова гореща вода котелът е предвиден
за превключване на функционирането в режим отопление, ако има активна
Таймер приоризаявка. Чрез този таймер се определя време, през което котелът изчаква, претет битова вода
ди да смени работния режим, за да задоволи бързо и комфортно евентуална
допълнителна заявка за загряване на битова гореща вода.
Таймери за запал- Котелът разполага с електронен таймер, който възпрепятства твърде честиване отопление те запалвания на горелката в режим отопление
Таймер за нарастване на мощността в режим
отопление
Забавяне на
включване на
отоплението от
заявки TA и CR

Осветяване на
екрана

Визуализация
дисплей

В режим отопление котелът има зададено време за достигане на максималната
настроена мощност
Котелът е настроен да се включи веднага след получаване на заявка. При специфични инсталации (например инсталации, разделени на зони с механизирани
термостатични вентили и др.) може да е необходимо да се забави включването
Определя режима на осветяване на екрана.
0 Автоматично: екранът се осветява по време на използване и се намалява
след 15 секунди спиране на работа, в случай на проблем дисплеят работи в
мигащ режим.

Обхват

Стандартна
стойност

20 ÷ 50 °C

25

(t0+5) ÷
85 °C

85

0-3

2

0 - 30
секунди

0

0 - 100
секунди
(стъпка 10
сек.)

2

0 - 600
секунди
(стъпка 10
сек.)
0 - 840
секунди
(стъпка 10
сек.)
0 - 600
секунди
(стъпка 10
сек.)

18

18

0

0-2

0

0-1

1

1 Low: дисплеят винаги се осветява с ниска интензивност
2 High: дисплеят винаги се осветява с висока интензивност.
Определя какво показва индикатор 14 (Фиг. 2-1).
Режим "Лято":
0: индикаторът е винаги изключен
1: при активна помпа показва температурата на подаване,
изключена циркулационна помпа - индикаторът е изключен
Режим "Зима":
0: винаги показва стойността, настроена върху селектора за отопление
1: при активна помпа показва температурата на подаване,
при изключена помпа показва стойността, настроена върху селектора
за отопление
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Персонализирана
стойност

Модел хидравлика

A1

A2
A3
A4
A5

A7

Определя вида хидравлика в котела

Котелът позволява настройване на регулатора на дебита на битовата вода за различни
начини на работа:
- Отворен (0): регулаторът е изцяло отворен, следователно е налице максималният
възможен дебит
- Дефиниран максимален дебит (8 - 10 - 12 - 14 - 16): при настройване на една от посочените стойности, регулаторът допуска съответния максимален дебит в литри в минута.
- Auto (A): в автоматичен режим (auto) регулаторът променя максималния дебит, за да
Регулатор на дебита осигури настроената температура на битовата гореща вода.
на битовата вода
- Auto принудителен (AH): ако битовата гореща вода е настроена на стойност, равна
или по-голяма от 55 °C, настройва регулатора на 10 л/мин за модел Victrix Maior 28 TT
1 ErP и 16 л/мин за модел Victrix Maior 35 TT 1 ErP.
- (AT): регулаторът ограничава подаването на гореща вода до 4 л/мин до надхвърляне
на температурата от 40 °C, след което дебитът се контролира както в режим (А).
- (HT): регулаторът ограничава подаването на гореща вода до 4 л/мин до надхвърляне
на температурата от 40 °C, след което дебитът се контролира както в режим (АH).
Модел
циркулационна
Определя вида на циркулационната помпа в котела
помпа
Максимална скорост
на циркулационната Определя максималната работна скорост на циркулационната помпа
помпа
Минимална скорост
на циркулационната Определя минималната работна скорост на циркулационната помпа
помпа
Работен режим на Определя работния режим на циркулационната помпа (виж парагр. 1.26)
циркулационната - DELTA T = 0: пропорционален напор
помпа
- DELTA T = 5 ÷ 25 K: ∆T постоянна
Определя начина на активирaне на автоматичното обезвъздушаване при ново захранване
на котела.
Функцията е с продължителност 8 минути и се показва чрез обратно броене, видимо
върху съответния индикатор (Реф. 14 Фиг. 2-1). През този период не са активни функциите
за битова гореща вода и отопление. Може да премахнете функция “автоматично
Автоматично
обезвъздушаване” чрез натискане на бутона за нулиране “reset”.
обезвъздушаване на
етапа на запалване 1: автоматичното обезвъздушаване се активира при всяко ново електрическо
захранване.
0: автоматичното обезвъздушаване се активира само при първото електрическо
захранване, след като сте настроили параметъра на “0”. След приключване на
функцията или прекъсването й чрез бутона “reset”, тя повече не се активира, освен
ако не настроите отново параметъра на “1”.

Идентификационен
Параметър

Параметър

F0

Дължина
димоотвеждане

F1

-

Обхват

Стандартна
стойност

Настройте
4

4

Персонализирана стойност

МОНТАЖНИК

A0

Описание

0
8 / 10 / 12 /
14 / 16
A

AH

AH
AT
HT

Описание
Определя дължината на димоотвеждането (в 3.11)
Не се използва при този модел котел

Настройте
3

3

1÷9

9

1 ÷ A3

5

0 ÷ 25

15

0-1

1

Обхват

Стандартна
стойност

0-2

0

-

-

ПОТРЕБИТЕЛ

Параметър

Персонализирана стойност

При промяна се появява грешка "Е72" и трябва да се извърши бързо регулиране.
3.13 ФУНКЦИЯ КОМБИНИРАНЕ СЪС
СОЛАРНИ ПАНЕЛИ.
Котелът е разработен за получаване на предварително загрята вода от система със слънчеви панели до
максимална температура от 65°C. Във всеки случай
винаги е необходимо да монтирате смесителен вентил
на водната верига в началото на котела на входа за
студена вода.
Забележка: за добро функциониране на котела; избраната температура на соларния смесителен вентил
трябва да е по-висока с 5°C от температурата, селектирана върху командния панел на котела.
При това условие се препоръчва да настроите параметър t2 (термостат битова вода) на "1" и параметър
t3 (таймер соларно забавяне) на време, достатъчно
за получаване на вода от бойлер, който се намира
преди котела. Колкото е по-голямо разстоянието от
бойлера, толкова по-дълго е и времето на изчакване,
което трябва да се настрои; след извършване на тези
регулирания, когато водата на входа на котела е с

температура, равна или по-голяма от настроената
от селектора за битова гореща вода, котелът не се
включва.
3.14 ФУНКЦИЯ “КОМИНОЧИСТАЧ”.
При активиране на тази функция, котелът моментално ще достигне променлива максимално настроената
си мощност за отопление за период от 15 минути.
При това състояние са изключени всички настройки,
като остава активен само предпазният термостат и
граничният термостат. За задействане на функция
"коминочистач" трябва да натиснете бутон “Reset”
(2) до задействане на функцията при отсъствие на
заявки за битова вода.
Активирането й се показва на екрана на котела чрез
едновременно мигане на индикаторите (11 и 12 Фиг.
2-1), докато върху свързаното CAR V2 (опция) се
сигнализира като “ERR>07”.
Тази функция позволява на техника на провери
параметрите на горенето.
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След активиране на функцията може да изберете
дали да направите проверка в режим на отопление
или в режим на битова вода, като отворите произволно кранче за битова гореща вода и регулирате
мощността чрез завъртане на селектора "регулиране
отопление" (6).
Функционирането в режим отопление или битова
вода се показва от съответните символи

или

.
След приключване на проверките деактивирайте
функцията, като изключите и включите повторно
котела.
Внимание: котелът се нуждае от известен период на
стабилизация преди да може да извърши проверка на
параметрите на горенето, затова трябва да се изчака
котелът да направи теста по самодиагностика, който
се сигнализира чрез мигане на символа (
), и след
изключване на символа може да направите проверка
на параметрите на горенето.

ТЕХНИК ПО ПОДДРЪЖКАТА

Идентификационен
Параметър

МОНТАЖНИК

3.15 ФУНКЦИЯ ПРОТИВ БЛОКИРАНЕ НА
ПОМПАТА.
Котелът разполага с функция, която задейства
помпата поне веднъж на всеки 24 часа в продължение на 30 секунди, за да намали риска от
блокиране на помпата поради продължително
бездействие.
3.16 ФУНКЦИЯ АНТИБЛОКАЖ НА
ТРИПЪТНИЯ ВЕНТИЛ.
Както в режим „битова вода“, така и в режим
„битова вода-отопление“ котелът разполага с
функция, която 24 часа след последното функциониране на трипътния мотор-вентил го активира,
като прави пълен цикъл с цел намаляване на
риска от блокаж поради продължителен престой.

ПОТРЕБИТЕЛ

3.17 ФУНКЦИЯ ЗАЩИТА ОТ
ЗАМРЪЗВАНЕ НА РАДИАТОРИТЕ.
Ако връщащата се вода на инсталацията е с
температура под 4°C, котелът заработва, докато
достигне 42°C.
3.18 ПЕРИОДИЧНА АВТОДИАГНОСТИКА
НА ЕЛЕКТРОННАТА ПЛАТКА.
По време на работа в режим отопление или ако
котелът е в stand-by, функцията се активира на
всеки 18 часа от последната проверка / захранване
на котела. В случай на работа в режим битова
вода, автодиагностиката стартира до 10 минути
включително след края на текущото подаване за
около 10 секунди.

ТЕХНИК ПО ПОДДРЪЖКАТА

Забележка: котелът остава неактивен по време
на автодиагностиката.

- чрез едновременно натискане на бутони (3
и 5 Фиг. 2-1) за 5 секунди, докато котелът е
в режим stand-by.

- проводниците за електрическото захранване трябва да бъдат поставени в кабелните канали;

Забележка: в случай, че котелът е свързан
към CAR V2, функцията “stand-by” се постига
само чрез дистанционния команден панел.

- не трябва да има следи от почерняване
или прегаряния.

В първия случай функцията е с продължителност 8 минути и може да се прекъсне чрез
натискане на бутон “reset” (2); във втория
случай е с продължителност 18 часа и може да
се прекъсне просто чрез включване на котела.
Активирането на функцията се отбелязва с
обратно броене, показано върху индикатора
(14).
3.20 КОНТРОЛ И ЕЖЕГОДНА
ПОДДРЪЖКА НА УРЕДА.
Поне веднъж годишно трябва да бъдат извършвани следните операции по контрол и
поддръжка.
- Проверете дали PH на водата на инсталацията е между 6,5 и 8,5 включително.
- Визуално проверете за отсъствие на течове
вода или окислявания от/по връзките и следи от остатъци от конденз във вътрешността на затворената горивна камера.
- Проверете съдържанието на кондензния
сифон.
- Проверете дали няма остатъчен материал,
който да запушва местата за преминаване
на конденза; освен това проверете дали цялата верига, източваща конденза, е свободна
и ефективна.

3.19 ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧНО
ОБЕЗВЪЗДУШАВАНЕ.
При нови отоплителни инсталации и по-специално при подови инсталации е много важно обезвъздушаването да бъде извършвано
правилно. Функцията се състои в циклично
активиране на помпата (100 s ON, 20 s OFF)
и на 3-пътния вентил (120 s битова вода, 120
s отопление).
Функцията се активира по два различни
начина:

- Проверете визуално дали сифонът на предпазния клапан за водата не е запушен.

- при всяко ново захранване на котела в
зависимост от настройката на параметъра
“A7”;

- Проверете визуално дали устройствата за
безопасност и контрол не са повредени и/
или с късо съединение.

- Проверете дали налягането на разширителния съд е 1,0 bar след източване на
налягането на инсталацията до нула (може
да се отчете върху манометъра на котела).
- Проверете дали статичното налягане на инсталацията (при студена инсталация и след
зареждане на инсталацията посредством
крана за напълване) е в границите между 1
и 1,2 bar включително.

- Проверете регулярното запалване и функциониране.
- Проверете правилното регулиране на
горелката в режим битова вода и в режим
отопление.
- Проверете правилното функциониране на
устройствата за управление и регулиране
на уреда и по-специално:
- включването на сондите за регулиране на
инсталацията;
- включването на термостата за регулиране
на битовата вода.
- Проверете плътността на газовата верига
на уреда и на инсталацията отвътре.
- Проверете включването на устройството
срещу липса на газ йонизационен контрол
на пламъка.
- Проверете CO2, като използвате функция
коминочистач при трите референтни
мощности помощта на параметрите на фиг.
3-14. Ако отчетените стойности са отвъд
посочените толеранси, проверете цялостта
на запалителния / детекторен електрод и го
сменете, ако е необходимо, като смените и
съответната гарнитура. В този момент активирайте функция "цялостно регулиране".
- Тествайте димоотводната верига. Стойности, по-малки от 40% от налягането,
отчетено при първата проверка, са признак
за запушена горелка или модул (от страна
на димните газове).
Внимание: не е необходимо да отваряте горелката за нормалната поддръжка на уреда,
но в случай, че бъде демонтирана, е задължително да смените уплътнителната гарнитура.
Забележка: в допълнение към ежегодната
поддръжка, трябва да правите проверка на
отоплителната инсталация и енергийната
ефективност с периодичност и по начини, съответстващи на посоченото от действащото
техническо законодателство.

- Проверете състоянието и цялостта на електрическата инсталация и по-специално:

Victrix Maior 28 TT 1 ErP
CO2 при номинална
мощност
(99 %)

CO2 при междинна
мощност
(53 %)

CO2 при минимална
мощност
(0 %)

G 20

9,55 ± 0,80

9,20 ± 0,80

9,10 ± 0,80

G 31

10,55 ± 1,00

10,40 ± 1,00

10,10 ± 1,00

Victrix Maior 35 TT 1 ErP
CO2 при номинална
мощност
(99 %)

CO2 при междинна
мощност
(41 %)

CO2 при минимална
мощност
(0 %)

G 20

9,50 ± 0,80

9,00 ± 0,80

9,00 ± 0,80

G 31

10,50 ± 1,00

10,00 ± 1,00

10,00 ± 1,00

ЗАБЕЛЕЖКА: измерванията и регулиранията трябва да бъдат извършвани
чрез използване на редовно калибриран анализатор на димни газове.
3-14
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3.21 ДЕМОНТАЖ НА КОРПУСА.
За лесна поддръжка на котела може да
демонтирате капаците на корпуса изцяло,
следвайки тези прости инструкции:
• Долна решетка (Фиг. 3-15a).

5) Извадете декоративните капачки (c) и
развийте винтовете (d).
6) Издърпайте към себе си челния панел (e)
и го разкачете от долното му легло.

МОНТАЖНИК

• Челен панел (Фиг. 3-15c).
7) Развийте двата винта (g).

2) Натиснете навътре куките, които блокират долната решетка (b).

8) Издърпайте леко към себе си челния панел
(f).

3) извадете решетката (b).
4) Отворете защитното капаче (e1), като го
издърпате към себе си.

ПОТРЕБИТЕЛ

9) Разкачете челния панел (f) от болтовете
(h), като го издърпате към себе си и същевременно натиснете нагоре.

• Челен панел (Фиг. 3-15b).

4
3
3

2

2

c

e

d

4

a

c

b

a

1

5

d
e1

1

3-15a

3-15b

8

8

h
h

7

6
g

7
f

6

g

3-15c
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ТЕХНИК ПО ПОДДРЪЖКАТА

1) Развийте двата винта (a).

• Табло за управление (Фиг. 3-15d).

• Страници (Фиг. 3-15e).

9) Натиснете куките, които се намират отстрани на
таблото за управление (i).

11) Развийте винтовете (k) за фиксиране на страниците (j).
12) Демонтирайте страниците, като ги извадите от
задното легло (Поз. X).

МОНТАЖНИК

10) Наклонете таблото за управление (i) към себе си.

9

10

9

ПОТРЕБИТЕЛ

i

9
i

9

3-15d

ТЕХНИК ПО ПОДДРЪЖКАТА

Поз.
Rif.ХX

X

11
k

X
X

11
12

k
X

X

11
k

12
A

j

11
k

j

3-15e
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ПРОПАН (G31)

ТОПЛИННА
МОЩНОСТ

ТОПЛИННА
МОЩНОСТ

МОДУЛАЦИЯ

ДЕБИТ ГАЗ
ГОРЕЛКА

ДЕБИТ ГАЗ
ГОРЕЛКА

(kW)

(kcal/h)

(%)

(м3/час)

(кг/час)

28,0
27,0
26,0
25,0
24,0
23,0
22,0
21,0
20,0
19,0
18,0
17,0
16,0
15,0
14,0
13,0
12,0
11,0
10,0
9,0
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,8

24080
23220
22360
21500
20640
19780
18920
18060
17200
16340
15480
14620
13760
12900
12040
11180
10320
9460
8600
7740
6880
6020
5160
4300
3440
2580
2408

99
96
93
89
86
82
79
75
71
68
64
60
56
52
48
44
40
36
32
28
24
19
15
10
6
4
1

3,08
2,97
2,86
2,74
2,63
2,52
2,41
2,29
2,18
2,07
1,96
1,85
1,74
1,63
1,52
1,41
1,31
1,20
1,09
0,98
0,87
0,76
0,65
0,54
0,44
0,33
0,30

2,26
2,18
2,10
2,01
1,93
1,85
1,77
1,68
1,60
1,52
1,44
1,36
1,28
1,20
1,12
1,04
0,96
0,88
0,80
0,72
0,64
0,56
0,48
0,40
0,32
0,24
0,22

БИТ.
ВОДА

ОТОПЛ.
+
БИТ.
ВОДА

Victrix Maior 35 TT 1 ErP.
МЕТАН (G20)

ПРОПАН (G31)

ТОПЛИННА
МОЩНОСТ

ТОПЛИННА
МОЩНОСТ

МОДУЛАЦИЯ

ДЕБИТ ГАЗ
ГОРЕЛКА

ДЕБИТ ГАЗ
ГОРЕЛКА

(kW)

(kcal/h)

(%)

(м3/час)

(кг/час)

34,2
33,5
32,5
31,5
30,5
29,5
28,5
27,5
26,5
25,5
24,5
23,5
22,5
21,5
20,5
19,5
18,5
17,5
16,5
15,5
14,5
13,5
12,5
11,5
10,5
9,5
8,5
7,5
6,5
5,5
4,5
3,5

29412
28810
27950
27090
26230
25370
24510
23650
22790
21930
21070
20210
19350
18490
17630
16770
15910
15050
14190
13330
12470
11610
10750
9890
9030
8170
7310
6450
5590
4730
3870
3010

99
97
94
91
88
85
82
79
76
73
69
66
63
60
57
54
50
47
44
41
37
34
31
28
24
21
18
14
11
7
4
1

3,70
3,62
3,51
3,40
3,29
3,19
3,08
2,97
2,86
2,75
2,65
2,54
2,43
2,32
2,22
2,11
2,00
1,89
1,79
1,68
1,57
1,46
1,36
1,25
1,14
1,03
0,92
0,82
0,71
0,60
0,49
0,38

2,71
2,66
2,58
2,50
2,42
2,34
2,26
2,18
2,10
2,02
1,94
1,86
1,78
1,70
1,63
1,55
1,47
1,39
1,31
1,23
1,15
1,07
1,00
0,92
0,84
0,76
0,68
0,60
0,52
0,44
0,36
0,28
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МОНТАЖНИК

МЕТАН (G20)

ПОТРЕБИТЕЛ

Victrix Maior 28 TT 1 ErP.

та са получени при димовъздушен комплект
с дължина 0,5 м. Дебитът газ се отнася до
долната топлина на изгаряне при температура
от 15°C и при налягане 1013 mbar.

ТЕХНИК ПО ПОДДРЪЖКАТА

3.22 ПРОМЕНЛИВА ТОПЛИННА
МОЩНОСТ.
Забележка: данните за мощността в таблица-

3.23 ПАРАМЕТРИ НА ГОРЕНЕТО.

Victrix Maior 28 TT 1 ErP
Диаметър дюза газ
Масов дебит на димните газове при номинална мощност
Масов дебит на димните газове при минимална мощност
CO2 на Q. Ном./Мин.
CO при 0% от O2 на Q. Ном./Мин.
NOX при 0% от O2 на Q. Ном./Мин.
Температура на димните газове при номинална мощност
Температура на димните газове при минимална мощност
Victrix Maior 35 TT 1 ErP
Диаметър дюза газ
Масов дебит на димните газове при номинална мощност
Масов дебит на димните газове при минимална мощност
CO2 на Q. Ном./Мин.
CO при 0% от O2 на Q. Ном./Мин.
NOX при 0% от O2 на Q. Ном./Мин.
Температура на димните газове при номинална мощност
Температура на димните газове при минимална мощност

G20

G31

mbar (mm H2O)

20 (204)

37 (377)

мм
кг/час
кг/час
%
ppm
mg/kWh
°C
°C

6,15
46
5
9,55 / 9,10 ±0,2
135 / 10
41 / 19
51
45

6,15
47
5
10,55 / 10,10 ±0,3
223 / 13
39 / 25
52
45

мм
кг/час
кг/час
%
ppm
mg/kWh
°C
°C

6,15
55
6
9,50 / 9,00 ±0,2
134 / 5
34 / 21
56
47

6,15
56
6
10,50 / 10,00 ±0,3
143 /5
30 / 24
56
47

Параметри на горенето: условия за измерване
на ефективността (температура на подаване
/ температура на връщане = 80/60 °C),
референтна стайна температура = 15°C.

ТЕХНИК ПО ПОДДРЪЖКАТА

ПОТРЕБИТЕЛ

МОНТАЖНИК

Захранващо налягане
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- Данните за работните характеристики
на битовата гореща вода се отнасят до
входно динамично налягане от 2 bar и до
температура на входа от 15°C; стойностите
се отчитат непосредствено при изхода на
котела, имайки предвид, че за получаване
на обявените данни е необходимо смесване
със студена вода.

- * Ефективностите касаят долната топлина
на изгаряне.
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ПОТРЕБИТЕЛ

Victrix Maior 28 TT 1 ErP
Victrix Maior 35 TT 1 ErP
29,1 (25057)
34,9 (30040)
24,9 (21373)
34,9 (30040)
2,9 (2477)
3,6 (3109)
28,0 (24080)
34,2 (29412)
24,0 (20640)
34,2 (29412)
2,8 (2408)
3,5 (3010)
96,6 / 97,2
97,9 / 96,8
101,0 / 107,3
103,4 / 107,5
102,3 / 108,1
106,0 / 107,6
0,29 / 1,90
0,24 / 0,10
0,02 / 2,00
0,01 / 2,00
3
3
90
90
20 - 85
20 - 85
7,1
7,1
1,0
1,0
1,9
2,4
37,2 (3,79)
37,2 (3,8)
28,0 (24080)
34,2 (29412)
30 - 60
30 - 60
0,3
0,3
10,0
10,0
13,30
16,80
33,9
35,8
32,0
33,4
230 / 50
230 / 50
0,70
0,85
100
120
59
59
≤ 0,20 - Детайл 3
≤ 0,20 - Детайл 3
W
36
45
IPX5D
IPX5D
°C
75
75
5
5
mg/kWh
25,0
26,0
mg/kWh
29,0
24,0
C13 / C13x / C33 / C33x / C43 / C43x / C53 / C63 / C83 / C93 / C93x / B23 / B33
II 2H3P
kW (kcal/h)
kW (kcal/h)
kW (kcal/h)
kW (kcal/h)
kW (kcal/h)
kW (kcal/h)
%
%
%
%
%
bar
°C
°C
l
bar
l
kPa (m H2O)
kW (kcal/h)
°C
bar
bar
л/мин
кг
кг
V/Hz
A
W
W

ТЕХНИК ПО ПОДДРЪЖКАТА

Номинална отоплителна мощност битова вода
Номинална отоплителна мощност отопление
Минимална отоплителна мощност
Номинална топлинна мощност битова вода
Номинална топлинна мощност отопление
Минимална топлинна мощност
*Полезна топлоефективност 80/60 Ном./Мин.
*Полезна топлоефективност 50/30 Ном./Мин.
*Полезна топлоефективност 40/30 Ном./Мин.
Загуба на топлина през корпуса с горелка Off/On (80-60°C)
Загуба на топлина през димоотвода с горелка Off/On (80-60°C)
Макс. работно налягане на отоплителния кръг
Макс. работна температура на отоплителния кръг
Регулируема температура отопление (макс работен диапазон)
Разширителен съд на инсталацията, пълен
Предналягане на разширителния съд
Водно съдържание на котела
Наличен напор с дебит 1000 л/час
Топлинна мощност за производство на топла вода
Регулируема температура на битова гореща вода
Мин. налягане (динамично) битова верига
Макс. работно налягане верига битова вода
Дебит при продължително производство на БГВ (∆T 30°C)
Тегло пълен котел
Тегло празен котел
Електрическо захранване
Номинална консумация
Инсталирана електрическа мощност
Мощност, консумирана от помпата
Стойност EEI
Мощност, консумирана от вентилатора
Клас на електрозащита на уреда
Макс. температура на продуктите на горенето
Клас NOX
NOX претеглен
CO претеглен
Тип уред
Категория газ

МОНТАЖНИК

3.24 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ.

3.25 ЛЕГЕНДА НА ТАБЕЛКАТА С ДАННИ.

Md
Sr N°
Type
Qnw/Qn min.
PMS
NOx Class

CHK
Qnw/Qn max.
PMW

Cod. Md
Cod. PIN

Pn min.
D

Pn max.
TM
CONDENSING

Забележка: техническите данни са посочени върху табелката с данни в котела

BG
Md
Cod. Md

Модел
Код на модела

Sr N°

Фабричен номер

CHK

Проверка (контрол)

Cod. PIN
Type

PIN код
Тип монтаж (реф. CEN TR 1749)

Qnw min.

Минимална отоплителна мощност БГВ

Qn min.

Минимална отоплителна мощност
отопление

Qnw max.

Максимална отоплителна мощност БГВ

Qn max.

Максимална отоплителна мощност
отопление

Pn min.

Минимална топлинна мощност

Pn max.

Максимална топлинна мощност

PMS

Максимално налягане на инсталацията

PMW

Максимално налягане на битовата вода

D
TM
NOx Class
CONDENSING

Специфичен дебит
Максимална работна температура
Клас NOx
Кондензен котел
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3.26 ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ ЗА КОМБИНИРАНИ КОТЛИ (В СЪОТВЕТСТВИЕ С РЕГЛАМЕНТ 813/2013).
Посочените в таблиците по-долу ефективности се отнасят до горната топлина на изгаряне.
Модел/и:

Victrix Maior 28 TT 1 ErP

Кондензни котли:

ДА

Котел при ниска температура:

НЕ

Котел тип B1:

НЕ

Когенерационен агрегат за отопление на помещения:

НЕ

Комбиниран уред за отопление:
Елемент
Номинална топлинна мощност

Снабден с допълнителна система за отопление:

НЕ

ДА
Символ

Стойност

Блок

Елемент

Pn

24

kW

Сезонна енергийна ефективност на
отоплението на помещението

Символ

Стойност

Блок

ηs

93

%

За котли само за отопление и комбинирани котли: топлинна мощност

За котли само за отопление и комбинирани котли: ефективност

При номинална топлинна мощност във
високотемпературен режим (*)
При 30% от номиналната топлинна мощност в нискотемпературен режим (**)

При номинална топлинна мощност във
високотемпературен режим (*)
При 30% от номиналната топлинна мощност в нискотемпературен режим (**)

P4

24,0

kW

P1

8,1

kW

Допълнителен разход на електроенергия
При пълно натоварване

η4

87,6

%

η1

97,6

%

Други елементи
elmax

0,018

kW

Топлинна загуба в режим standby

Pstby

0,045

kW

Pign

0,000

kW

При частично натоварване

elmin

0,013

kW

Разход на енергия за запалване на
горелката

В режим standby

PSB

0,005

kW

Емисии на азотни окиси

NOX

23

mg /
kWh

Ефективност на производство на битова
гореща вода

ηWH

85

%

Дневен разход на газ

Qfuel

22,875

kWh

За уреди за комбинирано отопление
Обявен профил на натоварване
Дневен разход на електроенергия
Координати

XL
Qelec

0,225

kWh

"Иммергаз"АД (IMMERGAS S.p.A.) VIA CISA LIGURE, 95 - 42041 BRESCELLO (RE) ITALY

(*) Високотемпературен режим означава 60°C при връщането и 80°C при подаването.
(**) Нискотемпературен режим за кондензни котли означава 30°C , за котли при ниска температура 37°C и за други уреди 50°C температура при
връщането.
Модел/и:

Victrix Maior 35 TT 1 ErP

Кондензни котли:

ДА

Котел при ниска температура:

НЕ

Котел тип B1:

НЕ

Когенерационен агрегат за отопление на помещения:

НЕ

Комбиниран уред за отопление:
Елемент
Номинална топлинна мощност

Снабден с допълнителна система за отопление:

НЕ

ДА
Символ

Стойност

Блок

Елемент

Pn

34

kW

Сезонна енергийна ефективност на отоплението на помещението

Символ

Стойност

Блок

ηs

93

%

За котли само за отопление и комбинирани котли: топлинна мощност

За котли само за отопление и комбинирани котли: ефективност

При номинална топлинна мощност във
високотемпературен режим (*)
При 30% от номиналната топлинна мощност в нискотемпературен режим (**)

При номинална топлинна мощност във
високотемпературен режим (*)
При 30% от номиналната топлинна мощност в нискотемпературен режим (**)

P4

34,2

kW

P1

11,4

kW

elmax

0,020

kW

Допълнителен разход на електроенергия
При пълно натоварване

η4

88,2

%

η1

97,7

%

Топлинна загуба в режим standby

Pstby

0,051

kW

Pign

0,000

kW

Други елементи

При частично натоварване

elmin

0,012

kW

Разход на енергия за запалване на горелката

В режим standby

PSB

0,004

kW

Емисии на азотни окиси

NOX

24

mg /
kWh

Ефективност на производство на битова
гореща вода

ηWH

88

%

Дневен разход на газ

Qfuel

28,449

kWh

За уреди за комбинирано отопление
Обявен профил на натоварване
Дневен разход на електроенергия
Координати

XXL
Qelec

0,222

kWh

"Иммергаз"АД (IMMERGAS S.p.A.) VIA CISA LIGURE, 95 - 42041 BRESCELLO (RE) ITALY

(*) Високотемпературен режим означава 60°C при връщането и 80°C при подаването.
(**) Нискотемпературен режим за кондензни котли означава 30°C , за котли при ниска температура 37°C и за други уреди 50°C температура при връщането.
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3.27 ПРОДУКТОВА ТАБЛИЦА (В СЪОТВЕТСТВИЕ С РЕГЛАМЕНТ 811/2013).
Victrix Maior 28 TT 1 ErP

Victrix Maior 35 TT 1 ErP

VICTRIX MAIOR 28 TT 1 ERP

VICTRIX MAIOR 35 TT 1 ERP

XL
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

A
B
C
D
E
F
G

A

48 dB

XXL

A

A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

24
kW

54 dB

A
B
C
D
E
F
G

A

A

34
kW

Параметър

стойност

Параметър

стойност

Годишен разход на енергия за функция
отопление (QHE)

41,7 GJ

Годишен разход на енергия за функция
отопление (QHE)

58,4 GJ

Годишен разход на електроенергия за
функцията битова гореща вода (AEC)

49 kWh

Годишен разход на електроенергия за
функцията битова гореща вода (AEC)

49 kWh

Годишен разход на гориво за функцията битова гореща вода (AFC)

17 GJ

Годишен разход на гориво за функцията битова гореща вода (AFC)

22 GJ

Сезонна ефективност на отопление (ηs)

93 %

Сезонна ефективност на отопление (ηs)

93 %

85 %

Ефективност на производство на битова гореща вода ( ηwh)

85 %

Ефективност на производство на битова гореща вода ( ηwh)

За правилен монтаж на уреда разгледайте
глава 1 на настоящото ръководство (предназначено за монтажника) и действащите
монтажни норми. За правилна поддръжка
разгледайте глава 3 на настоящото ръководство (предназначено за монтажника) и
се придържайте към посочените периоди
и начини.
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3.28 ПАРАМЕТРИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА
ТАБЛИЦА НА СЪВКУПНОСТ ОТ
УРЕДИ.
В случай, че от котел Victrix Maior 28-35 TT 1
ErP искате да направите съвкупност от уреди,
използвайте таблиците за съвкупност от
уреди, посочени на фиг. 3-18 и 3-21.
За да попълните правилно, в специалните
места въведете (както е показано на факсимилето на цялостната схема Фиг. 3-16 и
3-19) стойностите съгласно таблиците Фиг.
3-17 и 3-20.

Останалите стойности трябва да се вземат от
техническите характеристики на продуктите,
използвани за изграждане на съвкупността
(напр.: соларни устройства, допълнителни
термопомпи, проверки на температурата).
Използвайте таблицата фиг. 3-18 за ''съвкупности'', отнасящи се до функция отопление
(напр.: котел + контрол на температурата).
Използвайте таблицата фиг. 3-21 за "съвкупности", отнасящи се до функция битова вода
(напр.: котел + отоплителни соларни панели).

Факсимиле за попълване на таблицата на съвкупност от системи за отопление.
1
Сезонна енергийна ефективност в режим отопление на котела

‘I’

Контрол на температурата Клас I = 1 %, Клас II = 2 %,
Клас III = 1,5 %, Клас IV = 2 %,
От платката за контрол
Клас V = 3 %, Клас VI = 4 %,
на температурата
Клас VII = 3,5 %, Клас VIII = 5 %

2

Сезонна енергийна ефективност в режим
отопление (в %)

Допълнителен котел
От платката на котела

(

-

‘I’

) x

Принос на соларната инсталация

( ‘III’ x

Ефективност на
колектора (в %)

Обем на
резервоара (в m3)

+ ‘IV’ x

) x (0,9 x (

Допълнителна термопомпа

0,1

±

=

Класификация на
резервоара
A* = 0,95, A = 0,91,
B = 0,86, C = 0,83,
D-G = 0,81

От платката на соларното устройство
Размери на
колектора (в m2)

+

/ 100) x

=

+

Сезонна енергийна ефективност в режим
отопление (в %)

От платката на помпата
термопомпата

(

-

‘I’ ) x

‘II’

=

+

Соларен принос и допълнителна термопомпа
Изберете най-ниската
0,5 x
стойност

4

O

0,5 x

5

=

-

3

4

5

6

7
Сезонна енергийна ефективност в режим отопление на съвкупността от уреди

%
%
%

%
%
%
%

Клас на сезонна енергийна ефективност в режим отопление на съвкупността от уреди

G

F

E

D

C

B

A

A+

A++

A+++

< 30 % ≥ 30 % ≥ 34 % ≥ 36 % ≥ 75 % ≥ 82 % ≥ 90 % ≥ 98 % ≥ 125 %≥ 150 %

Котел и монтирана допълнителна термопомпа с лъчисти отоплителни тела при ниска
температура при 35 °C?
7
От платката на помпата
+
( 50 x
‘II’
)
=
термопомпата

%

Енергийната ефективност на съвкупността от продукти, посочена в настоящия документ, може
да не съответства на действителната енергийна ефективност след извършване на монтажа,
тъй като тази ефективност е повлияна и от други фактори като топлинни загуби по разпределителната система и размера на продуктите спрямо размерите и характеристиките на сградата.
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Параметри за попълване на таблицата за съвкупности от уреди.
Параметър
‘I’
‘II’
‘III’
‘IV’

Victrix Maior 28 TT 1 ErP
93
*
1,11
0,43

Victrix Maior 35 TT 1 ErP
93
*
0,78
0,30

		
* да се определи чрез таблица 5 на Регламент 811/2013 в случай на “съвкупност”, включваща термопомпа като допълнение към котела. В този случай котелът трябва да се
разглежда като основен уред на съвкупността.
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Таблица за съвкупност от системи за отопление.

1
____

Сезонна енергийна ефективност в режим отопление на котела
Контрол на температурата Клас I = 1 %, Клас II = 2 %,
Клас III = 1,5 %, Клас IV = 2 %,
От платката за контрол
Клас V = 3 %, Клас VI = 4 %,
на температурата
Клас VII = 3,5 %, Клас VIII = 5 %
Сезонна енергийна ефективност в режим
отопление (в %)

Допълнителен котел
От платката на котела

(

- ______ ) x

Принос на соларната инсталация
От схемата на соларното устройство
Размери на
колектора (в m2)

( ____ x

+

Обем на
резервоара (в m3)

+ ____ x

Допълнителна термопомпа

=

Класификация на
резервоара
A* = 0,95, A = 0,91,
B = 0,86, C = 0,83,
D-G = 0,81

Ефективност на
колектора (в %)

) x (0,9 x (

0,1

/ 100) x

=

±

+

Сезонна енергийна ефективност в режим отопление (в %)

От платката на
термопомпата

(

- _____ ) x _______ =

+

Соларен принос и допълнителна термопомпа
Изберете най-ниската
0,5 x
стойност

4

O

0,5 x

5

=

-

2

3

4

5

6

7
Сезонна енергийна ефективност в режим отопление на съвкупността от уреди

%
%
%

%
%
%
%

Клас на сезонна енергийна ефективност в режим отопление на съвкупността от уреди

G

F

E

D

C

B

A

A+

A++

A+++

< 30 % ≥ 30 % ≥ 34 % ≥ 36 % ≥ 75 % ≥ 82 % ≥ 90 % ≥ 98 % ≥ 125 %≥ 150 %

Котел и монтирана допълнителна термопомпа с лъчисти отоплителни тела при ниска
температура при 35 °C?
7
От платката на
+
( 50 x ______ )
=
термопомпата
Енергийната ефективност на съвкупността от продукти, посочена в настоящия документ, може
да не съответства на действителната енергийна ефективност след извършване на монтажа,
тъй като тази ефективност е повлияна и от други фактори като топлинни загуби по разпределителната система и размера на продуктите спрямо размерите и характеристиките на сградата.
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%

Факсимиле за попълване на таблицата на съвкупност от системи за производство на битова гореща вода.

1

Енергийна ефективност в режим загряване на вода на комбиниран котел

‘I’

%

Обявен профил на натоварване:

Принос на соларната инсталация
От платката на соларното устройство

( 1,1

x

‘I’

-

10 % )

x

Допълнителна електроенергия

‘II’

-

‘III’

-

‘I’

+

=

2

3

Енергийна ефективност в режим загряване на вода на съвкупността
от уреди при средни атмосферни условия

%
%

Клас на енергийна ефективност в режим загряването на вода на съвкупността от
уреди при средни атмосферни условия

G

F

E

D

C

B

A

A+

A++

A+++

M

< 27 % ≥ 27 % ≥ 30 % ≥ 33 % ≥ 36 % ≥ 39 % ≥ 65 % ≥ 100 % ≥ 130 % ≥ 163 %

L

< 27 % ≥ 27 % ≥ 30 % ≥ 34 % ≥ 37 % ≥ 50 % ≥ 75 % ≥ 115 % ≥ 150 % ≥ 188 %

XL

< 27 % ≥ 27 % ≥ 30 % ≥ 35 % ≥ 38 % ≥ 55 % ≥ 80 % ≥ 123 % ≥ 160 % ≥ 200 %

XXL

< 28 % ≥ 28 % ≥ 32 % ≥ 36 % ≥ 40 % ≥ 60 % ≥ 85 % ≥ 131 % ≥ 170 % ≥ 213 %

Енергийна ефективност в режим загряването на вода при по-студени и по-топли
атмосферни условия
3
2
По-студено:

- 0,2 x
3

По-топло:

=

%

=

%

2
+ 0,4 x

Енергийната ефективност на съвкупността от продукти, посочена в настоящия документ, може да не съответства на действителната енергийна ефективност след
извършване на монтажа, тъй като тази ефективност е повлияна и от други фактори
като топлинни загуби по разпределителната система и размера на продуктите спрямо
размерите и характеристиките на сградата.
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Параметри за попълване на таблицата за съвкупности на пакети за битова вода.
Параметър
‘I’
‘II’
‘III’

Victrix Maior 28 TT 1 ErP
85
*
*

Victrix Maior 35 TT 1 ErP
85
*
*

		
* определя се според Регламент 811/2013 и преходните изчислителни методи
съгласно уведомление на Европейската комисия № 207/2014.
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Таблица за съвкупност на системи за производство на битова гореща вода.

1

Енергийна ефективност в режим загряване на вода на комбиниран котел

_____

%

Обявен профил на натоварване:

Принос на соларната инсталация
От платката на соларното устройство

( 1,1

x _____ -

10 % )

Допълнителна електроенергия

x _____ -

____

- ______ =

+

2

3

Енергийна ефективност в режим загряване на вода на съвкупността
от уреди при средни атмосферни условия

%
%

Клас на енергийна ефективност в режим загряването на вода на съвкупността от
уреди при средни атмосферни условия

G

F

E

D

C

B

A

A+

A++

A+++

M

< 27 % ≥ 27 % ≥ 30 % ≥ 33 % ≥ 36 % ≥ 39 % ≥ 65 % ≥ 100 % ≥ 130 % ≥ 163 %

L

< 27 % ≥ 27 % ≥ 30 % ≥ 34 % ≥ 37 % ≥ 50 % ≥ 75 % ≥ 115 % ≥ 150 % ≥ 188 %

XL

< 27 % ≥ 27 % ≥ 30 % ≥ 35 % ≥ 38 % ≥ 55 % ≥ 80 % ≥ 123 % ≥ 160 % ≥ 200 %

XXL

< 28 % ≥ 28 % ≥ 32 % ≥ 36 % ≥ 40 % ≥ 60 % ≥ 85 % ≥ 131 % ≥ 170 % ≥ 213 %

По-студено:

- 0,2 x
3

По-топло:

=

%

=

%

2
+ 0,4 x

Енергийната ефективност на съвкупността от продукти, посочена в настоящия документ, може да не съответства на действителната енергийна ефективност след
извършване на монтажа, тъй като тази ефективност е повлияна и от други фактори
като топлинни загуби по разпределителната система и размера на продуктите спрямо
размерите и характеристиките на сградата.
3-21

48



Енергийна ефективност в режим загряването на вода при по-студени и по-топли
атмосферни условия
3
2
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