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Необхідно обов'язково дотримуватись даних
вказівок щодо техніки безпеки, щоб уникнути
небезпеки ушкоджень людей та виникнення
матеріальних збитків.

Пояснення вказівок щодо техніки безпеки

Небезпека
Цей символ попереджає про ризики вини-
кнення травм.

! Увага
Цей символ попереджає про можливі мате-
ріальні збитки або забруднення навко-
лишнього середовища.

Вказівка
Дані зі словом "Вказівка" містять додаткову
інформацію.

Цільова аудиторія

Ця інструкція з експлуатації призначена для кори-
стувачів опалювальної установки.
Цей прилад також може використовуватися дітьми
віком від 8 років, а також особами з фізичними, сен-
сорними або розумовими вадами або особами, які
не мають достатнього досвіду і знань за умови, що
такі особи знаходяться під наглядом або були про-
інформовані про умови безпечного використання
приладу та про можливі небезпечні наслідки.

! Увага
Необхідно доглядати за дітьми, які
знаходяться поблизу приладу.
■ Не допускати ігор дітей з приладом.
■ Чищення та обслуговування не повинні

виконуватися дітьми без нагляду дорослих.

Підключення пристрою

■ Пристрій має підключатися і експлуатуватися
тільки атестованими фахівцями.

■ Пристрій слід експлуатувати тільки з використан-
ням відповідного палива.

■ Дотримуватися необхідних умов підключення до
електромережі.

■ Зміни існуючого обладнання мають виконуватися
тільки атестованими фахівцями.

Небезпека
Роботи на опалювальній установці, виконані
неналежним чином, можуть призвести до
нещасних випадків, небезпечних для життя.
■ Роботи на газовому обладнанні можуть

виконувати лише фахівці з монтажу, які
мають відповідний дозвіл відповідального
підприємства з газопостачання.

■ Електротехнічні роботи дозволяється вико-
нувати тільки фахівцям-електрикам.

Роботи на пристрої

■ Налаштування та експлуатація пристрою мають
виконуватися тільки згідно з вказівками цієї
інструкції з експлуатації.
Інші роботи на пристрої дозволяється виконувати
тільки атестованим фахівцям.

■ Прилад не відкривати.
■ Панелі облицювання не знімати.
■ Приєднувані деталі або приладдя не змінювати і

не видаляти.
■ Трубні з'єднання не відкривати і не підтягувати.

Небезпека
Гарячі поверхні можуть призвести до опіків.
■ Прилад не відкривати.
■ Не доторкатися до гарячих поверхонь труб,

арматури і труб димоходу, які не захищені
ізоляцією.

Вказівки з техніки безпеки

Для вашої безпеки
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Пошкодження пристрою

Небезпека
Пошкоджені прилади небезпечні для вас.
Перевірте пристрій на предмет наявності зов-
нішніх пошкоджень. Експлуатація пошкодже-
ного пристрою забороняється.

Якщо ви відчули запах газу

Небезпека
При витоку газу можливі вибухи, наслідком
яких можуть бути важкі травми.
■ Палити заборонено! Не допускати відкри-

того вогню і іскроутворення. Категорично
забороняється користуватися вимикачами
освітлення і електроприладів.

■ Закрити запірний газовий кран.
■ Відкрити вікна і двері.
■ Евакуювати людей з небезпечної зони.
■ Знаходячись зовні будівлі, сповістити під-

приємства з постачання газу і електроенер-
гії, а також спеціалізоване підприємство.

■ Відключити електропостачання будівлі у
небезпечному місці (зовні будівлі).

Порядок дій при виявленні запаху продуктів згоряння

Небезпека
Продукти згоряння можуть стати причиною
небезпечних для життя отруєнь.
■ Вимкнути опалювальну установку.
■ Провітрити приміщення установки.
■ Закрити двері в житлові приміщення.

У випадку пожежі

Небезпека
У випадку пожежі існує небезпека виникнення
опіків та вибухів.
■ Вимкнути опалювальну установку.
■ Закрити запірні вентилі у лініях подавання

палива.
■ Слід використовувати перевірений вогне-

гасник класів пожежної безпеки ABC.

Дії при витоку води з пристрою

Небезпека
У разі витоку води з пристрою існує небез-
пека ураження електричним струмом.
■ Вимкнути опалювальну установку з викори-

станням зовнішнього пристрою роз'єднання
(наприклад, запобіжна коробка, розподіль-
ник енергії будівлі).

■ Сповістіть спеціалізовану фірму, що вас
обслуговує.

Вказівки з техніки безпеки

Для вашої безпеки (продовження)
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У випадку несправностей опалювальної установки

Небезпека
Повідомлення про несправності свідчать про
виникнення несправностей в опалювальній
установці. Неусунені несправності можуть
мати небезпечні для життя наслідки.
Не допускати багаторазового підтвердження
повідомлень про несправності у межах корот-
кого часу. Сповістити спеціалізовану фірму з
опалювальної техніки для аналізу причини і
усунення несправності.

Вимоги до приміщення установки

Небезпека
Закриття отворів приточного повітря призво-
дить до нестачі повітря для горіння. Це може
стати причиною неповного згоряння і утво-
рення небезпечних для життя чадних газів.
Не заставляти і не закривати існуючі отвори
приточного повітря.
Забороняється виконувати подальші зміни
конструкції, які можуть вплинути на безпеку
експлуатації (наприклад, прокладка кабелів,
облицювання і перегородки).

Небезпека
Легкозаймисті рідини і матеріали (наприклад,
бензин, розчинники і засоби для чищення,
фарби або папір) можуть стати причиною
займання та пожеж.
Такі матеріали забороняється зберігати та
використовувати у приміщенні котельні і в
безпосередній близькості від опалювальної
установки.

! Увага
Недопустимі умови навколишнього середо-
вища можуть призвести до ушкодження опа-
лювальної установки та стати загрозою її без-
печного використання.
■ Слід забезпечити, щоб температура навко-

лишнього середовища знаходилася в діапа-
зоні між 0 °C і 35 °C.

■ Необхідно уникати забруднення повітря
галогенопохідними речовинами вуглеводню
(які містяться, наприклад, у фарбах, розчин-
никах і засобах для чищення) і сильного
утворення пилу (наприклад, в процесі шлі-
фувальних робіт).

■ Уникати тривалої наявності високого рівня
вологості (наприклад, внаслідок постійного
сушіння білизни).

Витяжні пристрої

При експлуатації приладів з виведенням відхідного
повітря в атмосферу (витяжний ковпак, витяжні
пристрої, кондиціонери) висмоктування повітря
може призвести до утворення зниженого тиску. При
одночасної експлуатації водогрійного котла може
виникнути зворотній потік продуктів згоряння. 

Небезпека
Одночасна експлуатація водогрійного котла з
приладами, що виводять відхідне повітря в
атмосферу, внаслідок виникнення зво-
ротнього потоку відхідних газів може стати
причиною небезпечних отруєнь.
Необхідно вжити відповідних заходів для
достатнього підведення повітря для згоряння.
За необхідністю зв'яжіться зі спеціалізованою
фірмою з опалювальної техніки.

Вказівки з техніки безпеки

Для вашої безпеки (продовження)
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Додаткові компоненти, запасні і швидкозношувані деталі

! Увага
Компоненти, які не пройшли випробування
разом з опалювальною установкою, можуть
стати причиною несправності установки або
погіршення її роботи.
Установку або заміну компонентів має вико-
нувати тільки спеціалізоване підприємство.

Вказівки з техніки безпеки

Для вашої безпеки (продовження)
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Символ Значення
Посилання на інший документ з додатко-
вими даними
 

1. Крок у зображеннях:
Нумерація відповідає послідовності ви-
конання робіт.

Попередження про матеріальні збитки
або забруднення навколишнього сере-
довища
 
 
Область під напругою
 
 
Бути особливо уважним
 
 
■ Елемент має зафіксуватися з харак-

терним звуком.
або

■ Звуковий сигнал
■ Використовувати нову деталь.

або
■ У поєднанні з інструментом: очистити

поверхню.
Виконати належну утилізацію деталі.
 
 
Здати деталь в спеціалізовані пункти
утилізації. Забороняється утилізувати
зі звичайними побутовими відходами.
 

Використання за призначенням

Згідно з призначенням прилад може монтуватися та
експлуатуватися тільки в закритих опалювальних
системах відповідно до EN 12828 з урахуванням
відповідних інструкцій з монтажу, сервісного обслу-
говування та експлуатації. Він призначається
виключно для нагріву теплоносія, який має якість
питної води.

Умовою використання згідно з призначенням є ста-
ціонарний монтаж в поєднанні з компонентами, які
мають допуск до експлуатації з цією установкою.

Виробниче або промислове використання у цілях,
які відрізняються від опалення приміщень або при-
готування гарячої води, вважається використанням
не за призначенням.

Цілі використання, що виходять за ці межі, в окре-
мих випадках можуть вимагати ухвалення вироб-
ника.

Неправильне використання приладу або його
неправильна експлуатація (наприклад, внаслідок
відкриття приладу користувачем установки) заборо-
нена і призводить до звільнення від відповідально-
сті. Неправильним використанням також вва-
жається зміна компонентів опалювальної системи
відносно їх функціональності (наприклад, внаслідок
закриття трубопроводів відхідних газів і приточного
повітря).

Інформація

Символи
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Для кращого розуміння функцій контролера
Viessmann деякі терміни пояснюються більш
детально.
Такі терміни позначаються, як показано далі.

Додаткову інформацію дивиться у розділі
„Пояснення термінології“ у додатку.

Інформація

Термінологія
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Перше введення в експлуатацію і налаштування
контролера у відповідності з місцевими та будівель-
ними умовами, а також інструктаж з обслуговування
має виконувати спеціалізоване підприємство з опа-
лювальної техніки.
Як користувач нової опалювальної установки ви
зобов’язані негайно зареєструвати установку в
майстра з нагляду за димоходами, який обслуговує
вашу дільницю. Організація, відповідальна за
нагляд за димарями і димоходами, також сповістить
вас про те, які роботи будуть проводитися на вашій
опалювальній установці (наприклад, регулярні
виміри, роботи з чищення).

Попередні налаштування

Вашу опалювальну установку було попередньо
налаштовано на заводі, тому вона готова до екс-
плуатації.
Під час введення в експлуатацію спеціалізоване
підприємство з опалювальної техніки може вико-
нати додаткові налаштування.

Ви можете у будь-який час змінити всі налашту-
вання на власний розсуд.

Збій електроживлення
У випадку збою електроживлення всі налашту-
вання зберігаються.

Поради щодо економії енергії

Опалення приміщень

■ Температура в приміщенні
Не перегрівайте приміщення. Зменшення темпе-
ратури в приміщенні на один градус дозволяє
заощадити до 6% витрат на опалення.
Не встановлюйте для приміщення температуру
понад 20 °C.

■ Режими роботи
Якщо вам не потрібне опалення приміщень, вибе-
ріть один з указаних нижче режимів роботи.
– Якщо влітку не потрібно опалювати приміщення,

але треба гаряча вода, виберіть для темпера-
тури котлової води значення OFF (див.
стор.  13).

– Якщо протягом тривалого часу вам не знадо-
биться ані опалення приміщень, ані гаряча
вода, виберіть для температури котлової та
гарячої води значення OFF.

■ Провітрювання
Для провітрювання ненадовго відкрийте повністю
вікна й закрийте терморегулювальні клапани
(якщо не встановлено систему вентиляції житло-
вих приміщень).

■ Жалюзі
Після настання темряви слід опускати жалюзі на
вікнах (у разі їх наявності).

■ Терморегулювальні клапани
Правильно налаштуйте терморегулювальні кла-
пани.

■ Радіатори
Не заставляйте радіатори й терморегулювальні
клапани.

Приготування гарячої води

■ Температура гарячої води
Не встановлюйте зависоку температуру в накопи-
чувальному водонагрівачі (див. стор.  16).

■ Використання гарячої води
Користуйтеся душем замість прийняття ванни.
Зазвичай, прийняття душу потребує менше енер-
гії, ніж прийняття ванни.

Вступна інформація

Первинне введення в експлуатацію
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Елементи керування та індикації

CA B

Мал. 1

A Манометр
B Сенсорний дисплей з елементами керування
C Мережевий вимикач

Індикація й області керування на дисплеї

Контролер обладнано сенсорним екраном. Нати-
скайте відповідні кнопки для налаштування пара-
метрів і перегляду меню.

Натисканням кнопок супроводжується звуковим сиг-
налом. Спеціалізоване підприємство з опалюваль-
ної техніки може вимкнути звуковий сигнал.

A B CDE F GH

K

R P ON M L
Мал. 2

A Значення показника або код несправності
B Температура в °C (стосується значення показ-

ника)
C Режим опалення
D Приготування гарячої води
E Значення показника або код несправності
F Індикація несправності 
G Розблокування пальника
H Температура в °C (стосується значення показ-

ника)
K Кнопки (див. стор.  10)
L Налаштування для введення в експлуатацію

ввімкнено (лише для спеціалістів)

M Функцію комфортного нагрівання води ввім-
кнено (лише якщо водогрійний котел оснащено
проточним нагрівачем, див. стор.  16)

N Поточна потужність пальника
O Функцію комфортного нагрівання води не ввім-

кнено (лише якщо водогрійний котел оснащено
проточним нагрівачем)

P Налаштування для обслуговування ввімкнено
(лише для спеціалістів)

R Пальник працює

Кнопки для керування

MODE Вибір функції / вихід із меню функції
Змінення або вибір значення
Змінення або вибір значення

OK Застосування значення / підтвердження
вибору
Повернення на 1 крок назад

R Розблокування пальника

Відомості про керування

Огляд органів керування та індикації
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Основна індикація

Відображаються:
■ актуальна температура котлової води,
■ режим роботи,
■ режим роботи й актуальна потужність пальника.

Мал. 3

Режим роботи опалювальної установки

Режим без використання регулятора температури в приміщенні

Додаткову інформацію дивиться у розділі
„Пояснення термінології“ у додатку.

Інструкції щодо налаштування температури гарячої
води див. на стор.  14.

Режим із використанням регулятора температури в приміщенні

Додаткову інформацію дивиться у розділі
„Пояснення термінології“ у додатку.

Під час налаштування підключеного регулятора
температури в приміщенні дотримуйтеся відповід-
ної інструкції з експлуатації.

Вказівка
Для досягнення потрібної температури в примі-
щенні, потрібно встановити достатньо високу
температуру котлової води.

Інструкції щодо налаштування температури котло-
вої води див. на стор. 14

Погодозалежний режим роботи

Додаткову інформацію дивиться у розділі
„Пояснення термінології“ у додатку.

У погодозалежному режимі температура котлової
води регулюється залежно від температури зов-
нішнього повітря.

Вказівка
Щоб в період часу, коли опалення приміщення не
потрібне, не виробляти непотрібне тепло, слід
додатково встановити на опалювальну уста-
новку регулятор температури в приміщенні. Для
економії енергії на ніч опалення можна вимикати. 

Інструкції щодо налаштування температури в примі-
щенні див. на стор.  14.

Відомості про керування

Огляд органів керування та індикації (продовження)
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Перш ніж увімкнути опалювальну установки після
тривалої перерви в експлуатації, рекомендуємо
звернутися в місцеве спеціалізоване підприємство з
опалювальної техніки.

1

0

2

3

4

bar

Мал. 4

1. Слідкуйте за показниками тиску опалювальної
установки на манометрі.
Мінімальний тиск установки – 0,8 бар.
Якщо тиск установки занизький, необхідно спо-
вістити спеціалізоване підприємство з опалю-
вальної техніки.

2. У випадку монтажу для режиму із забором
повітря для горіння з приміщення установки:
повітря для горіння відбирається з приміщення,
де розташована установка.
Переконайтеся, що отвори приточної та витяж-
ної вентиляції приміщення відкриті та не забло-
ковані.

Мал. 5

3. Відкрийте запірний газовий кран.

4. Увімкніть мережевий вимикач.
Тепер опалювальна установка та регулятор
температури в приміщенні (якщо підключений)
готові до експлуатації.

Вимкнення опалювальної установки

Функція контролю захисту від замерзання

Додаткову інформацію дивиться у розділі
„Пояснення термінології“ у додатку.

Якщо не потрібно використовувати водогрійний
котел протягом кількох днів, його можна вимкнути.
Встановіть для температури котлової та гарячої
води значення OFF.
Увімкніть функцію контролю захисту від замерзання
для водогрійного котла та накопичувального водо-
нагрівача.

Вказівка
Інформацію про захист всієї опалювальної уста-
новки від замерзання див. в інструкціях до регуля-
торів температури в приміщенні.

Без функції контролю захисту від замерзання (виведення з експлуатації)

Якщо опалювальна установка не використовувати-
меться протягом тривалого часу (кількох місяців), то
її слід вивести з експлуатації.

Перш ніж виводити опалювальну установку з екс-
плуатації на тривалий час, рекомендуємо зверну-
тися в місцеве спеціалізоване підприємство з опа-
лювальної техніки. Воно, за потреби, може вжити
відповідних заходів, наприклад, щодо консервації
або захисту установки від замерзання.

Увімкнення та вимкнення

Увімкнення опалювальної установки
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1. Закрийте запірний газовий кран і вжити необхід-
них заходів, щоб запобігти його випадковому
відкриванню.

2. Вимкніть мережевий вимикач.
Тепер установку знеструмлено.
Функцію контролю захисту установки від
замерзання вимкнено.

Вимкнення опалення приміщення та підготовки гарячої води

Вимкнення опалення приміщення

Можна вимкнути опалення приміщення й користу-
ватися гарячою водою (літній режим).

Натискайте наведені нижче кнопки.

1. блиматиме встановлена температура котло-
вої води та з’явиться значок . 

2. доки не з’явиться напис „OFF“.

3. OK для підтвердження.

Вказівка
■ Щоб уникнути заклинювання циркуляційного

насоса, він автоматично вмикається на корот-
кий час кожні 24 години.

■ Для водогрійного котла ввімкнено функцію
контролю захисту від замерзання.

Вимкнення підготовки гарячої води

Вам не потрібна гаряча вода.

Натискайте наведені нижче кнопки.

1. MODE

2. / доки не почне блимати значок .

3. OK для підтвердження.
Почне блимати встановлена темпера-
тура гарячої води.

4. доки не з’явиться напис „OFF“.

5. OK для підтвердження.

Увімкнення та вимкнення

Вимкнення опалювальної установки (продовження)
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Режим роботи без використання регулятора температури в приміщенні ― налаштування
температури гарячої води

Якщо не підключено датчик зовнішньої темпера-
тури та регулятор температури в приміщенні. 
Температура гарячої води впливає на температуру
в приміщенні. За умовчанням для температури
гарячої води встановлено значення 70 °C.

Натискайте наведені нижче кнопки.

1. / блиматиме встановлена температура гарячої
води та з’явиться значок .

2. / доки не з’явиться потрібна температура гарячої
води.

Мал. 6

3. OK для підтвердження.

Режим роботи з використанням регулятора температури в приміщенні ― налаштування
температури котлової води

Якщо не підключено датчик зовнішньої темпера-
тури, але встановлено регулятор температури в
приміщенні. 
Якщо потрібної температури в приміщенні не досяг-
нуто, установіть достатньо високу температуру кот-
лової води. За умовчанням для температури котло-
вої води встановлено значення 70 °C.

Натискайте наведені нижче кнопки.

1. / блиматиме встановлена температура котлової
води та з’явиться значок .

2. / доки не з’явиться потрібна температура котло-
вої води.

Мал. 7

3. OK для підтвердження.

Погодозалежний режим ― налаштування температури в приміщенні

Для використання погодозалежного режиму слід
встановити датчик зовнішньої температури. 
За умовчанням для опалення приміщення встано-
влено значення 20. Для досягнення високої темпе-
ратури в приміщенні установіть високе значення, а
для досягнення низької температури – низьке.

Натискайте наведені нижче кнопки.

1. / блиматиме установлене значення в області
індикації ліворуч і з’явиться значок .

Налаштування

Налаштування температури для опалення приміщення
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2. / доки не буде встановлено потрібну температуру
в приміщенні.

Вказівка
Під час налаштування слід враховувати, що
для нагрівання приміщень до необхідної темпе-
ратури опалювальній установці буде потрібен
певний час.

Мал. 8

Вказівка
В області індикації праворуч відображається
актуальна температура зовнішнього повітря.

3. OK для підтвердження.

Налаштування

Налаштування температури для опалення приміщення (продовження)
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Натискайте наведені нижче кнопки.

1. MODE

2. / доки не почне блимати значок .

3. OK для підтвердження.
Почне блимати встановлена температура гаря-
чої води.

4. / щоб налаштувати потрібну температуру гарячої
води

Мал. 9

5. OK для підтвердження.

Функція комфортного нагрівання води

Лише у випадку використання водогрійних котлів із
вбудованим проточним нагрівачем.
Спеціалізоване підприємство з опалювальної тех-
ніки може активувати функцію комфортного нагрі-
вання води. Завдяки цьому у вашому розпоряд-
женні завжди буде гаряча вода на випадок необхід-
ності. У такому випадку на дисплеї відображати-
меться напис „COMFORT“.

Налаштування температури гарячої води

Температура гарячої води
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Режим перевірки димоходу може активувати лише
сажотрус під час щорічної перевірки.
Для вимірювання кількості відхідних газів можна
встановити різні ступені потужності.

Натискайте вказані далі кнопки.

1. MODE

2. / доки не почне блимати напис „SERV“.

3. OK для підтвердження.
Почне блимати напис „OFF“ (режим
перевірки не ввімкнено).

4. / щоб установити потрібну потужність
пальника.

Індикація на 
дисплеї

Потужність
пальника

 „OFF“ 0%
_ 20 20%
_ _ 40 40%
_ _ _ 60 60%
_ _ _ _ 80 80%
_ _ _ _ _ 100 100%

 

5. OK для підтвердження.
Протягом тривалого часу відображається
напис „SERV“ – режим перевірки активо-
вано.

Вихід із режиму перевірки димоходу

Вказівка
Функція автоматично вимикається через 30 хв.

Натискайте вказані далі кнопки.

1. MODE

2. / доки не почне блимати напис „SERV“.

3. OK для підтвердження. Блимає значення,
яке було встановлено останнім.

4. доки не почне блимати напис „OFF“.

5. OK для підтвердження.
Напис „SERV“ згасне – режим перевірки
вимкнено.

Режим перевірки димоходу

Увімкнення режиму перевірки димоходу
57
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Причина Усунення
Опалювальну установку вимкнено. ■ Увімкніть мережевий вимикач „ “ (див. малюнок

на стор. 10).
■ Увімкніть головний вимикач, якщо є (розташований

за межами котельні).
■ Увімкніть запобіжник у розподільному електрично-

му пристрої (вхідний запобіжник будинку).
Контролер або регулятор температури в приміщенні
неправильно налаштовано.

■ Робота з регулятором температури в приміщенні
Установіть вищу температуру котлової води (див.
стор.  14).

■ Погодозалежний режим
Установіть вищу температуру повітря в приміщенні
(див. стор.  14).

Тільки в режимі з приготуванням гарячої води:
пріоритет приготування гарячої води активований
(„ “ на дисплеї).

Зачекайте, поки нагріється накопичувальний водо-
нагрівач (індикатор „ “ гасне).
При роботі з проточним нагрівачем вимкніть відбір
гарячої води.

Немає палива. Зріджений газ 
Перевірте запаси палива та за необхідності зробіть
замовлення.
Природний газ 
Відкрийте запірний газовий кран. За потреби прокон-
сультуйтеся з підприємством із газопостачання.

На дисплеї відображається значок „ “. Передайте спеціалізованому підприємству з опалю-
вальної техніки код несправності, що відображаєть-
ся.

На дисплеї блимають значок „ “ і код несправності.
Пальник не вмикається.

Розблокуйте пальник (див. стор.  21).
Якщо несправність виникне повторно, сповістіть спе-
ціалізоване підприємство з опалювальної техніки.

Небезпека
Неусунені несправності можуть мати небез-
печні для життя наслідки.
Не розблоковуйте пальник кілька разів через
короткі проміжки часу. Якщо несправність ви-
никне повторно, повідомте спеціалізоване під-
приємство з опалювальної техніки. Спеціалізо-
ване підприємство з опалювальної техніки мо-
же проаналізувати причини й усунути несправ-
ність.

 
Повітря в опалювальній установці. Видаліть повітря з радіатора.
Пальник вимкнено. Зупинка в системі приточного по-
вітря або в системі видалення продуктів згоряння.

Сповістіть спеціалізоване підприємство з опалю-
вальної техніки.

Що необхідно робити?

У приміщеннях надто холодно
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Причина Усунення
Контролер або регулятор температури в приміщенні
неправильно налаштовано.

Перевірте та змініть температури в приміщенні або
температуру котлової води (див. стор. 14

Посібник з експлуатації регулятора температу-
ри в приміщенні

 
На дисплеї відображається значок „ “. Передайте спеціалізованому підприємству з опалю-

вальної техніки код несправності.

Гарячої води немає

Причина Усунення
Опалювальну установку вимкнено. ■ Увімкніть мережевий вимикач „ “ (див. стор.  10).

■ Увімкніть головний вимикач, якщо є (розташований
за межами котельні).

■ Увімкніть запобіжник у розподільному електрично-
му пристрої (вхідний запобіжник будинку).

Контролер неправильно налаштовано. Перевірте та змініть налаштування температури га-
рячої води (див. стор.  16).

Немає палива. Зріджений газ 
Перевірте запаси палива та за необхідності зробіть
замовлення.
Природний газ 
Відкрийте запірний газовий кран. За потреби прокон-
сультуйтеся з підприємством із газопостачання.

На дисплеї відображається значок „ “. Передайте спеціалізованому підприємству з опалю-
вальної техніки код несправності, що відображаєть-
ся.

На дисплеї блимають значок „ “ і код несправності.
Пальник не вмикається.

Розблокуйте пальник (див. стор.  21).
Якщо несправність виникне повторно, сповістіть спе-
ціалізоване підприємство з опалювальної техніки.

Небезпека
Неусунені несправності можуть мати небез-
печні для життя наслідки.
Не розблоковуйте пальник кілька разів через
короткі проміжки часу. Якщо несправність ви-
никне повторно, повідомте спеціалізоване під-
приємство з опалювальної техніки. Спеціалізо-
ване підприємство з опалювальної техніки мо-
же проаналізувати причини й усунути несправ-
ність.

 

Вода надто гаряча

Причина Усунення
Контролер неправильно налаштовано. Перевірте та змініть налаштування температури га-

рячої води (див. стор.  16).

Що необхідно робити?

У приміщеннях надто жарко
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Причина Усунення
Пальник не вмикається. Розблокуйте пальник (див. стор.  21).

Якщо несправність виникне повторно, сповістіть спе-
ціалізоване підприємство з опалювальної техніки.

Небезпека
Неусунені несправності можуть мати небез-
печні для життя наслідки.
Не розблоковуйте пальник кілька разів через
короткі проміжки часу. Якщо несправність ви-
никне повторно, повідомте спеціалізоване під-
приємство з опалювальної техніки. Спеціалізо-
ване підприємство з опалювальної техніки мо-
же проаналізувати причини й усунути несправ-
ність.

 

„ “ відображається на дисплеї

Причина Усунення
Несправність опалювальної установки Передайте спеціалізованому підприємству з опалю-

вальної техніки код несправності.

Індикація несправності на дисплеї

Якщо в роботі опалювальної установки виникає
несправність, на дисплеї виводяться значок  і код
несправності.
Ви можете самостійно перевірити код несправності
на дисплеї та повідомити його спеціалізованому
підприємству з опалювальної техніки. Таким чином,
фахівець зможе краще підготуватися, і можна буде
уникнути додаткових дорожніх витрат.
Якщо блимає значок  і відображається напис „R“,
це означає, що пальник заблокований. Див. наступ-
ний розділ.

Мал. 10

Що необхідно робити?

„ “ і код несправності блимають на дисплеї

57
92

 3
64

 U
A

/u
k



21

Вказівка
Якщо на дисплеї блимає значок „ “ і відобра-
жається напис „R“, це означає, що пальник забло-
кований.

Мал. 11

Натисніть і протягом приблизно 2 секунд утримуйте
кнопку „R“. Якщо проблему вирішено, відобра-
зиться базова індикація.
Якщо несправність виникне повторно, сповістіть
спеціалізоване підприємство з опалювальної тех-
ніки.

Небезпека
Неусунені несправності можуть мати небез-
печні для життя наслідки.
Не розблоковуйте пальник кілька разів через
короткі проміжки часу. Якщо несправність
виникне повторно, повідомте спеціалізоване
підприємство з опалювальної техніки. Спеціа-
лізоване підприємство з опалювальної тех-
ніки може проаналізувати причини й усунути
несправність.

Що необхідно робити?

Розблокування пальника (скидання) 
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Обладнання можна чистити з використанням стан-
дартних побутових засобів для чищення (але не
абразивних).

Огляд і технічне обслуговування

Огляд і технічне обслуговування опалювальної
установки мають здійснюватися згідно з Положен-
ням про економію енергії та нормами DIN 4755,
DIN 1988-8 і EN 806.
Для забезпечення безперебійного, енергоощадного
й екологічно чистого опалення необхідно регулярно
проводити технічне обслуговування. Найкращим
варіантом буде укласти договір на огляд і технічне
обслуговування зі спеціалізованим підприємством з
опалювальної техніки.

Водогрійний котел

Що більше накопичуються забруднення водогрій-
ного котла, то більше підвищується температура
відхідних газів, що стає причиною зростання втрат
енергії. Тому кожен котел потрібно щорічно очищу-
вати.

Фільтр питної води (якщо є)

Додаткову інформацію дивиться у розділі
„Пояснення термінології“ у додатку.

Правила гігієни
■ У випадку використання фільтрів, що не промива-

ються зворотним потоком, кожні 6 місяців слід
заміняти патрон (кожні
2 місяці потрібно проводити огляд).

■ Якщо використовуються фільтри, що промива-
ються зворотним потоком, промивання слід вико-
нувати кожні 2 місяці.

Технічний догляд

Очищення
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Режим роботи з постійною температурою

У режимі з постійною температурою теплоносій
постійно нагрівається до встановленої температури
котлової води.

Температура гарячої води

Температура гарячої води, яка тече до радіаторів
(приблизно дорівнює температурі котлової води).

Температура котлової води

Гаряча вода у водогрійному котлі (котлова вода)
нагрівається до встановленої на контролері темпе-
ратури. Цю температуру називають температурою
котлової води.

Режим із відбором повітря для горіння з примі-
щення установки

Повітря для горіння відбирається з приміщення, у
якому встановлено водогрійний котел.

Режим із відбором повітря для горіння ззовні

Повітря для горіння відбирається ззовні будинку.

Режим з урахуванням температури в примі-
щенні

Регулятор визначає температуру в приміщенні та
порівнює отримане значення з установленим. Якщо
температура в приміщенні нижча, ніж установлена,
вмикається водогрійний котел. Якщо температура в
приміщенні перевищує встановлену, водогрійний
котел вимикається.
Під час налаштування підключеного регулятора
температури в приміщенні дотримуйтеся відповід-
ної інструкції з експлуатації.

Вказівка
Для досягнення необхідної температури в примі-
щенні слід установити достатньо високу темпе-
ратуру гарячої води.

Запобіжний клапан

Захисний пристрій, який має вбудовуватися в тру-
бопровід холодної води представниками спеціалізо-
ваного підприємства з опалювальної техніки. Запо-
біжний клапан відкривається автоматично, щоб уни-
кнути надмірного зростання тиску в накопичуваль-
ному водонагрівачі.

Фільтр питної води

Пристрій, який видаляє тверді речовини з питної
води. Фільтр питної води вбудовано в трубопровід
холодної води перед входом у накопичувальний
або проточний водонагрівач.

Температура подавальної магістралі

Температура гарячої води, яка тече до радіаторів (у
подавальній магістралі). Температура гарячої води,
яка тече від радіаторів до водогрійного котла (у зво-
ротній магістралі), відповідно називається темпера-
турою зворотної магістралі.

Погодозалежний режим

У погодозалежному режимі температура подаваль-
ної магістралі регулюється на основі температури
зовнішнього повітря. Таким чином виробляється не
більше тепла, ніж потрібно для нагрівання повітря в
приміщенні до встановленої температури.
Температура зовнішнього повітря реєструється
встановленим ззовні будівлі датчиком і передається
в контролер.

Вказівки щодо утилізації

Утилізація упаковки

Утилізацію упаковки вашого виробу Viessmann
виконує спеціалізована фірма, що вас обслуговує.

DE: Упаковка, що підлягає утилізації, відповідно до
законодавчих положень має бути здана до сер-
тифікованого підприємства з утилізації відхо-
дів.

AT: Упаковка, що підлягає утилізації, відповідно до
законодавчих положень має бути здана до сер-
тифікованого підприємства з утилізації відхо-
дів. Використовуйте законодавчо встановлену
систему утилізації ARA (Altstoff Recycling
Austria AG, номер ліцензії 5766).

Додаток

Пояснення термінології
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Остаточне виведення з експлуатації та утилізація опалювальної установки

Вироби Viessmann придатні для вторинної обробки.
Компоненти і паливо вашої опалювальної уста-
новки не можуть бути утилізовані в якості побутових
відходів.
З питань правильної утилізації вашої установки
зверніться до спеціалізованої фірми, що вас обслу-
говує.
DE: Експлуатаційні матеріали (наприклад, тепло-

носії) можуть бути утилізовані на комунальних
пунктах утилізації.

AT: Експлуатаційні матеріали (наприклад, тепло-
носії) можуть бути утилізовані на комунальних
пунктах утилізації ASZ (Altstoff
Sammelzentrum).

Додаток

Вказівки щодо утилізації (продовження)
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Ваша контактна особа

З питань монтажу обладнання та його сервісного обслуговування звертайтесь, будь-ласка, до спеціалізо-
ваних сервісних організацій. Найближчі з них можна знайти на сайті: www.viessmann.ua

ТОВ "ВІССМАНН"
вул. Валентини Чайки 16
с. Чайки, Києво-Святошинський р-н, Київська обл.
08130 Україна
тел. +380 44 3639841
факс +380 44 3639843
www.viessmann.ua 57
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