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Функція SRA
(!"#$%&' '($)&'$"*+),) -%,./0('++1)
2.+3451 SRA 6)7()/18 )9$"&57.('$" ::; 3)$/', 7<%-5,'0*" 
)9$"&'/=+. $%&9%-'$.-. +' (">)6'> 5 &'3#"&'/=+"? 3)&@)-$ 
6/1 3)-"#$.('*'. A)+' 7'<%79%*.8 56%'/=+. $%&9%-'$.-. ( B"$/5 
9)-16 7 %3)+)&580 %+%-,5C.
D-"+4"9 9)/1,'8 ( '($)&'$"*+5? 3)-%345C $%&9%-'$.-" ()6" +' 
(">)65 7 3)$/' 7'/%B+) (56 $%&9%-'$.-" 9)(5$-1 . 9-"&5E%++5.

ГАРАНТІЯ
FGHGIJKL IG ;GIM A!JGJ:NAGIIL IGONAGP QRIIS!JK T USUMIJN 
DMHVSFS DN!:N, DHS WS A FGHGIJKXISUN JGYSIK SOSA’LT:SAS 

HSORJZ!L AK;DSAK;IG DSTIGQ:G.

DMHVRX DN!: UGP T;KX!I[AGJR!L !DM\KGYKTSAGIS[ SHFGIKTG\KP[ 
AK;DSAK;IS ;S ARUSF FGHGIJKXISFS JGYSIG JG KI!JHN:\KX 

ARHSOIR:G.

Маркування CE
T+'3 CE ,'-'+$.8 (569)(56+5#$= 4=),) '9'-'$' +'#$.9+"& 6"-%3$"('&:
- 2009/142/CEE E)6) ,'7)(),) (#$'$3.('++1
- 2004/108/EC E)6) %/%3$-)&',+5$+)C #.&5#+)#$5
- 92/42/CEE E)6) %+%-,%$"*+)C (566'*5
- 2006/95/EC E)6) %/%3$-"*+)C <%79%3"

U" >)*%&) 9)613.('$" A'& 7' 7-)</%+"? A'&" ("<5- – 
9-"6<'++1 3)$/' +']),) ("-)<+"4$('. U" 9%-%3)+'+5, E) 
+'6'/" A'& $%>+5*+) 6)#3)+'/. 9-)6.3450.
;'+"? 9)#5<+"3 &5#$"$= (3'75(3" $' -%3)&%+6'45C E)6) &)+$'B., 
9-'("/=+)C %3#9/.'$'45C 5 $%>+5*+),) )<#/.,)(.('++1 3)$/'. 
N('B+) ("(*5$= 9)#5<+"3 5 7<%-5,'?$% ?),) ( 6)#$.9+)&. &5#45. 
I']5 G($)-"7)('+5 !%-(5#+5 \%+$-" 7'(B6" 6) A']"> 9)#/.,. T 
+'?3-'E"&" 9)<'B'++1&", 3)&9'+51 «ARISTON THERMO GROUP».
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Даний посібник з експлуатації є невід’ємною частиною 
комплекту поставки котла. Користувач повинен зберігати 
його в доступному місці поблизу котла, в тому числі у разі 
передачі котла іншому власникові або користувачеві та/або 
при встановленні котла в іншому місці.
Уважно ознайомтеся із вказівками та попередженнями, 
що містяться в посібнику з експлуатації, оскільки в них 
наводяться важливі правила з техніки безпеки при монтажі, 
експлуатації та технічному обслуговуванні виробу.
Даний котел призначений для опалення приміщень і 
приготування гарячої води для господарсько-побутових 
потреб.

!"#$% &%'( )'(*%+,-#- (" *".#/0'1 ")2%$..3 ' 4203,"4" 
1"(")"&#2,2..3 (567), 3*' 82+#9 1'()"1'(2#- #$:.',.-8 
:202*#$0-&#-*28 *"#%2.
;/1"0" <2="0".3>#9&3 1-*"0-&#"1/12#- *"#$% / ?'%3:, .$ 
<2<.2,$.-: / (2.'@ '.&#0/*?'A. 6-0"=.-* .$ .$&$ 1'()"1'(2%9."&#' 
<2 )"B*"(C$..3, D" > .2&%'(*"8 .$.2%$C."A $*&)%/2#2?'A *"#%2 
2=" .$("#0-82..3 1-8"4 (2."4" )"&'=.-*2. 
E".#2C, #$:.',.$ "=&%/4"1/12..3 #2 '.B' 0"="#- < *"#%"8 82+#9 
)0"1"(-#-&3 1 )"1.'@ 1'()"1'(."&#' < 1-8"428- ."082#-1.-: 
("*/8$.#'1 #2 '.&#0/*?'@ 1-0"=.-*2.
F 02<' .$&)021."&#' #2/2=" )"0/B$..3 ."082%9."A 0"="#- 
1'(*%+,'#9 *"#$%, <2*0-@#$ 42<"1-@ *02. ' 1-*%-,#$ 
*12%'G'*"12."4" G2:'1?3. H2="0".3>#9&3 1-*"./12#- 0$8".# 
*"#%2 &28"&#'@.". 6&' 0$8".#.' 0"="#- 82+#9 )0"1"(-#- 
*12%'G'*"12.' G2:'1?', #'%9*- < 1-*"0-&#2..38 "0-4'.2%9.-: 
<2)2&.-: ,2&#-.. 7IJ KLMNOIJEPKKQ 6JEN5 MPKNR QK;OIF!SQR 
;FOOT6N HKJUFTOV;W XLH7LYKQ;OV L!;7ZFPOPSQR !NOZP [ 
PKFZ\\OV;W 5PIPKOQ[KQ HNXN6’WHPKKW 6JINXKJ!P.
70- )0"1$($..' #$:.',."4" "=&%/4"1/12..3 2=" =/(9-3*-: 0"='# 
/ =$<)"&$0$(.'@ =%-<9*"&#' 1'( )"1'#0"1"('1, (-8":"('1 2=" A: 
)0-.2%$C."&#$@ &%'( 1'(*%+,-#- *"#$% ' <2*0-#- 42<"1-@ *02..
7'&%3 <21$0B$..3 1&': 0"='# )$0$1'0#$ $G$*#-1.'&#9 
G/.*?'"./12..3 )"1'#0"1"('1 ' (-8":"('1. F 1-)2(*/ #0-12%"A 
)$0$01- 1 $*&)%/2#2?'A *"#%2 .$"=:'(.":
• 1'(*%+,-#- $%$*#0"C-1%$..3 *"#%2, 1&#2."1-1B- 
<"1.'B.'@ (1")"%+&.-@ 1-8-*2, / )"%"C$..3 «6JE!K»;
• )$0$*0-#- 42<"1-@ *02., *02.- &-&#$8- ")2%$..3 ' 567;
• 3*D" '&./> @8"1'0.'&#9 <28$0<2..3, #" &%'( <%-#- 1"(/ < 
*".#/0/ ")2%$..3 ' 567.
70- "&#2#",."8/ 1'(*%+,$..' *"#%2 ("0/,'#9 ?+ ")$02?'+ 
*12%'G'*"12."8/ G2:'1?$1'.
70- ,-D$..' *"#%2 &%'( 1'(*%+,-#- ' )$0$1$&#- (1")"%+&.-@ 
1-8-*2, / )"%"C$..3 «OFF» (6JE!K). Y-D$..3 &%'( )0"1"(-#- <2 
(")"8"4"+ #*2.-.-, <8",$."A 1 8-%9.'@ 1"('. K$ 1-*"0-&#"1/@#$ 
240$&-1.' 8-@.' <2&"=-, '.&$*#-?-(- 2=" '.B' #"*&-,.' 0$,"1-.-. 
K$ 1-*"0-&#"1/@#$ ' .$ <=$0'42@#$ %$4*"<2@8-&#' 0$,"1-.- 1 
)0-8'D$..', ($ 1&#2."1%$." *"#$%.

Правила безпеки

7$0$%'* /8"1.-: )"<.2,"*:

!"#$%&'()**+ ,-$.$ /$/"&"#0"**+ ($0" /&'12"3%' #$ *"4)3*'5 
2'/)#672, 8 #"+6'5 3'%8),7+5 *)27%- 3("&%"9-*'5. 

!"#$%&'()**+ ,-$.$ /$/"&"#0"**+ ($0" /&'12"3%' #$ 
/$:6$#0"*- ();*), 8 #"+6'5 3'%8),7+5 *)27%- 3"&;$1*'5, 7 1)2#)%' 
:6$#' 5)%*7( %2)&'*)( 7 &$39'*)(.

Не виконуйте жодних дій, для яких потрібно відкрити агрегат.
F(20 &#0/8"8 – *"8)".$.#- )'( .2)0/4"+
K$=$<)$*2 ")'*'1 ' )"0'<'1 – 4203,' *"8)".$.#- ' 4"&#0' 1-&#/)- 
#2 *02A.
Не виконуйте жодних дій, для яких потрібно демонтувати 
агрегат.
F(20 &#0/8"8 – *"8)".$.#- )'( .2)0/4"+. 
H2#")%$..3 – 1-#'*2..3 1"(- < 1'(’>(.2.-: #0/=. 
6-=/:, )"C$C2 2=" "#0/>..3 42<"8 / 02<' @"4" 1-#'*2..3 < 
)"B*"(C$."4" 42<")0"1"(/.
Обережно поводьтеся із проводом електроживлення.
F(20 &#0/8"8 – "4"%$.' )0"1"(- )'( .2)0/4"+. 
Не залишайте сторонні предмети на агрегаті.
K$D2&.' 1-)2(*- – )2('..3 )0$(8$#'1 ,$0$< 1'=02?'A 240$42#/.
7"B*"(C$..3 240$42#/ 2=" 0"<#2B"12.-: 1.-</ )0$(8$#'1 
,$0$< )2('..3 )0$(8$#'1 1'( 1'=02?'A 240$42#/. 
Не залазьте на агрегат.
K$=$<)$*2 )2('..3 < 240$42#/.
7"B*"(C$..3 240$42#/ 2=" 0"<#2B"12.-: 1.-</ )0$(8$#'1 
,$0$< )2('..3 240$42#/ 1'( 1'(’>(.2..3 *0')%$.9. 
Не піднімайтеся на стільці, табуретки, драбини або 
нестабільні пристосування для чищення агрегату. 
72('..3 2=" <2D$8%$..3 (0"<*%2(.' (02=-.-). 
Виконуйте чищення агрегату тільки після його відключення, 
повернувши зовнішній роз’єднувач у положення OFF 
(ВИМКН.).
F(20 &#0/8"8 – *"8)".$.#- )'( .2)0/4"+. 
Для чищення агрегату не використовуйте розчинники, 
агресивні мийні засоби або інсектициди. 
7"B*"(C$..3 )%2&#82&"1-: 2=" )"G20="12.-: ($#2%$@. 
Не використовуйте агрегат в цілях, відмінних від його 
використання для нормальних побутових потреб. 
7"B*"(C$..3 240$42#/ ,$0$< @"4" )$0$12.#2C$..3. 
7"B*"(C$..3 )0$(8$#'1 ,$0$< .$)021-%9.$ )"1"(C$..3. 
Не допускайте до використання агрегату дітей або 
недосвідчених осіб.
7"B*"(C$..3 240$42#/ ,$0$< @"4" .$)021-%9.$ 1-*"0-&#2..3.
У разі появи запаху горілого або диму з агрегату відключіть 
електроживлення, перекрийте основний газовий кран, 
відкрийте вікна і викличте техніка.
N)'*-, "#0/>..3 #"*&-,.-8- 42<28-.
У разі появи запаху газу перекрийте основний газовий 
кран, відкрийте вікна і викличте техніка.
=/:, )"C$C2 2=" "#0/>..3 #"*&-,.-8- 42<28-.

6-0'= .$ )0-<.2,$.-@ (%3 $*&)%/2#2?'A "&"=28- (1*%+,2+,- 
('#$@) < "=8$C$.-8- G'<-,.-8-, &$.&"0.-8- 2=" 0"</8"1-8- 
<(2#."&#38-, 2 #2*"C #-8-, :#" .$ 82> ("&1'(/ 2=" <.2.9, 3*D" 
#'%9*- $*&)%/2#2?'3 1-0"=/ #2*-8- "&"=28- .$ )0"1"(-#9&3 )'( 
.24%3("8 "&'=, 1'()"1'(2%9.-: <2 A:.+ =$<)$*/, 2=" )'&%3 A:.9"4" 
.21,2..3 )021-%28 *"0-&#/12..3 1-0"="8.
K$ ("<1"%3@#$ ('#38 402#- < 82B-."+.
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Посібник з експлуатації
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"#$%&'()&*+:
1. ,*-./)0
2.  1&$.2' ON/OFF (314/3514)
3. 1&$.2' ESC ($67)&')
4.  89(2'-:);9/+6$: </+ %'<'&*+ 6)7.):'69:= > 

2$&69:) $6$./)&*+ – .$>$:$6&=0 .):)2/?('6)/@ 
</+ .:$;:'77*:$>'&*+ 2$6/' * .):)7)A)&*+ .$ 
-6:$2'7 7)&?.

5. 1&$.2' MODE (>=#$: :)B*7' “/)6&*0 / %*7&*0”)
6. 1&$.2' SRA ('>6$7'6*()-2*0 :)B*7)
7.  C'&$7)6:
8.  89(2'-:);9/+6$: </+ %'<'&*+ 6)7.):'69:= > 

2$&69:) D3E
9.  1&$.2' '26*>'F** G9&2F** Comfort
10.  1&$.2' MENU/OK (7)&?/>>$< – 2&$.2' &'-6:$02* 

.':'7)6:$> * .:$;:'77*:$>'&*+)
11. 1&$.2' RESET (-#:$-)

H*G:$>=) *&<*2'6$:=:
- -$-6$+&*) 2$6/' * 9-6'>2' 
6)7.):'69:= (°C)
- $6$#:'B)&*) 2$<$> 
&)*-.:'>&$-6)0 (Err)
- &'-6:$02* 7)&?

I)$#J$<*7' 6)J&*()-2'+ .$7$A@

                 

K&<*2'6$: &'/*(*+ ./'7)&* */* 
$62/?()&*+ 2$6/' ;$:)/2*

 

I'-6:$02' :)B*7' $6$./)&*+ 

8)B*7 $6$./)&*+ '26*>)&

I'-6:$02* :)B*7'  D3E

8)B*7 D3E '26*>)&

ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

ДИСПЛЕЙ

L26*>*:$>'&' G9&2F*+ “1$7G$:6” 
(2$&69: D3E)

 
L26*>*:$>'&' G9&2F*+ “1$7G$:6” 
- .:$;:'77*:$>'&*)7 >:)7)&* 
:'#$6=

8'#$6')6 G9&2F*+ '&6*%'7):%'&*+

SRA

8'#$6' > L3M"CLMKNOE1"C :)B*7)
('26*>)& :)B*7 '>6$7'6*()-2$;$ 
:);9/*:$>'&*+ 6)7.):'69:= - 
G9&2F*+ SRA)
P$<2/?()& <'6(*2 -$/&)(&$;$ 
2$//)26$:' ($.F*+)
(</+ $6$#:'B)&*+ &' <*-./)) -7. 
*&-6:92F*?)

Позначення:
1.  Дисплей
2.  Кнопка ON/OFF ( ВКЛ./ВИКЛ.)
3.  Кнопка ESC ( Відміна )
4.  Ручка-регулятор для встановлення  
      температури в контурі опалення та 
      переміщення по рядкам меню
5.  Кнопка MODE ( вибір режиму «зима/літо» )
6.  Кнопка SRA ( автоматичний режим )
7.  Манометр
8.  Ручка-регулятор для встановлення 
      температури в контурі ГВП
9.  Кнопка активації функції Comfort
10. Кнопка  MENU/OK ( меню/введення - кнопка  
      налаштування параметрів і програмування )
11. Кнопка RESET ( скидання )

Цифрова індикація :
- стан котла та встановлена 
температура (ºС)

- відображення кодів 
несправностей ( Err )

- налаштування меню

Необхідна технічна допомога

Індикатор наявності полум’я або 
відключення пальника котла

Налаштування режиму 
опалення

Режим опалення активний

Налаштування режиму ГВП

Режим ГВП активний

Активована функція 
«Комфорт« ( контур ГВП )

Активована функція «Комфорт«    
з програмуванням часу роботи 
( контур ГВП )

Працює функція антизамерзання

Робота в АВТОМАТИЧНОМУ режимі 
( активний режим автоматичного 
регулювання температури - функція 
SRA )

Підклчено датчик сонячного 
колектору ( опція ) ( для 
відображення на дисплеї див. 
Інструкцію )
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Увага!
!"#$%&, '()*)##+ ( ),-./'%$%012, 3)4'/2(%##+ 1 $)5#16#) 
"7-/'4"('(%##+ 8%9 (:,"#'(%$: ,(%/1;1,"(%#:< ;%51()0= 
>41*#" > 6:##:8: #"38%8: 1 .3%(:/%8:. ?).3%(:/=#:< 
8"#$%& ,"$/% 8"&) .3:>()-$: *" $3%(8'(%##+ /2*)< 1 $(%3:# 1 
(:,/:,%$: ."@,"*&)##+ 8%<#%. A% #).3%(:/=#:< 8"#$%& ,"$/% 
(:4"$"(/2(%6 (1*."(1*%/=#"-$1 #) #)-).

Перший пуск
B3: (-$%#"(/)##1 ,"$/% (-)3)*:#1 .3:81C)##+ .)3),"#%<$)-+, 
C" *"$3:8%#" (-15 '8"(, ."(’+>%#:5 1> #%*5"*&)##+8 ."(1$3+ 
( .3:81C)##+ 1 <"4" ()#$:/+0192, .3:.:-%#:5 6:##:8 
>%,"#"*%(-$("8.
D)4'/+3#" .)3)(13+<$) $:-, ("*: #% .%#)/1 ,)3'(%##+ 1 -$)&$), 
C"7 ' 5"/"*#1< -:-$)81 (1# .)3)7'(%( ' *1%.%>"#1 (1* 0,6 *" 1,5 
7%3. E,C" $:-, '.%*) #:&6) 81#18%/=#"4" >#%6)##+, $" #% *:-./)F 
>’+(:$=-+ 1#*:,%$"3 .1*&:(/)##+ ,"#$'3' ".%/)##+.
E,C" $:-, $3"5: 8)#@:< (1* 81#18%/=#" .3:.'-$:8"4", */+ 
(1*#"(/)##+ $:-,' (1*,3:<$) ,3%# ' #:&#1< 6%-$:#1 ,"$/%. E,C" 
$:-, >%#%*$" 6%-$" .%*%9, $", ' -:-$)81 9 (:$1,. G 0="8' (:.%*,' 
-/1* (:,/:,%$: ,(%/1;1,"(%#"4" ;%51(0+ */+ <"4" '-'#)##+.

Перший пуск
Press the ON/OFF button 9 on 
the control panel to switch on 
the boiler. The display shows:

ώ   ( 3%7"6)8 3)&:8)
ώ #% *:-./)) "$3%&%2$-+ >#%6)#:+:

-  '-$%#"(/)##%+ $)8.)3%$'3% "$"./)#:+
-  '-$%#"(/)##%+ $)8.)3%$'3% HIJ

Робочі режими
A% *"."8"4"2 ,#".,: 3 MODE (3)&:8) 8"&#% (:73%$: /1$#1< %7" 
>:8"(:< 3)&:8 3"7"$:; -:8("/ (:73%#"4" 3)&:8' (1*"73%>:$=-+ 
#% *:-./)F.

Режим функціонування Дисплей

!"#$%"& '()"#
*+,-(../ + 012

        

 

345.4& '()"#
64-78" 012  

K1/=,: ".%/)##+ (7"</)3 (:,/26)#")
System models

    

#%/:6:) ./%8)#: #% 4"3)/,) "$"73%&%)$-+ #% 
*:-./)) .3: ."8"C: -""$()$-$('2C)4" -:8("/%  

  ,,"/:6)-$(" ."/"-",-  
8"C#"-$= 4"3)/,: 

Регулювання температури води в контурі опалення
D)4'/:3"(%#:) $)8.)3%$'3L ("*L ( ,"#$'3) "$"./)#:+ 
"-'C)-$(/+)$-+ - ."8"C=2 3'6,: - 3)4'/+$"3% (4).
I-$%#"(:(@: .",%>%##+ 1#*:,%$"3% 81& 81#18%/=#:8 $% 
8%,-:8%/=#:8 >#%6)##+8:, 8"&#% >%*%$: $)8.)3%$'3' ("*: ( 
*1%.%>"#1 (1* 42 *" 82 ºJ ((:-",% $)8.)3%$'3%) – 20 *" 45 ºJ (#:>=,% 
$)8.)3%$'3%).
A#%6)##+ >%*%#"F 
$)8.)3%$'3: 7'*) 7/:8%$: #% 
*:-./)F.

Регулювання температури води в контурі ГВП
D)4'/:3"(%#:) $)8.)3%$'3L ("*L ( ,"#$'3) HIJ "-'C)-$(/+)$-+ 
- ."8"C=2 3'6,: - 
3)4'/+$"3% (8). G-$%#"(:( 
.",%>%#:+ :#*:,%$"3% 
8)&*' 8:#:8%/=#L8 : 
8%,-:8%/=#L8 >#%6)#:+8:, 
8"&#" >%*%$= $)8.)3%$'3' 
("*L ( *:%.%>"#) "$ 36 *" 60 
°J.

Регулювання температури води в контурі ГВП
($9.$8$.5:'.;( #$9(-" - ,85"%., +'" +$9<$(9".(."" 8 %.(=.(#: 

>$&-(':)
D)4'/:3"(%#:) $)8.)3%$'3L ("*L ( ,"#$'3) HIJ "-'C)-$(/+)$-+ 
- ."8"C=2 3'6,: - 
3)4'/+$"3% (8). G-$%#"(:( 
.",%>%#:+ :#*:,%$"3% 
8)&*' 8:#:8%/=#L8 : 
8%,-:8%/=#L8 >#%6)#:+8:, 
8"&#" >%*%$= $)8.)3%$'3' 
("*L ( *:%.%>"#) "$ 40 *" 60 
°J.

Вимикання режиму опалення
M"7 (:8,#'$: 3)&:8 ".%/)##+, #%$:-#1$= ,#".,' MODE (5); 
#% *:-./)F .)3)-$%#) (1*"73%&%$:-+ >#%6", . ?% 8%/2#,' 
(#:>' .",%>%#" .3"0)- 
.)3)()*)##+ ,"$/% ( 3)&:8 
HIB; .3: 0="8' #% *:-./)F 
(1*"73%&%9$=-+ >%*%#% 
$)8.)3%$'3% ("*: ( ,"#$'31 
HIB.

Вимикання котла
M"7 (:8,#'$: ,"$)/, #%$:-#1$= ,#".,' ON/OFF (IIN!O?/IP!O?); 
#% *:-./)F >%/:@:$=-+ (1*"73%&)##+ 1#*:,%$"31( $%<8)3%-
.3"43%8%$"3% 1 6%-'. 
Функція  захисту  від  замерзання  при  цьому  також 
вимикається.
B"(#) (:8:,%##+ ,"$/% 
>*1<-#29$=-+ .)3)()*)##+8 
>"(#1@#="4" *("."/2-#"4" 
(:8:,%6% ( ."/"&)##+ OFF 
(IP!O?); *:-./)< .3: 0="8' 
>4%-%9.
B1-/+ (1*,/26)##+ ,"$/% (1* 
8)3)&1 )/),$3"&:(/)##+ 
>%,3:<$) 4%>"(:< ,3%#.

Регулювання температури води в контурі опалення 
здійснюється за допомогою ручки-регулятора  (4)

Регулювання температури води в контурі ГВП  здійснюється за 
допомогою ручки-регулятора (8)
Встановивши   покази 
індикатора між мінімальним 
та    максимальним 
значеннями , можна задати 
температуру води в діпазоні 
від 35 до 60ºС

(одноконтурні моделі  - активна при під’єднанні до зовнішнього 
бойлеру)
Регулювання температури води в контурі ГВП  здійснюється  за
допомогою    ручки - 
регулятора (8).Встановивши 
покази   індикатора   між 
мінімальним    та 
максимальним значеннями , 
можна задати температуру 
води в діпазоні від 40 до 60ºС

• в робочому режимі 
• на дисплеї відображаються значення:
    - встановлена температура опалення
    - встановлена температура ГВП

Моделі System

наявність полум’я  відображається на дисплеї за 
допомогою відповідного символу

кількість полосок - 
потужність пальника
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Функция  КОМФОРТ
!"#$% &"'("%)$# *$+,%-*"(.#/ ,*"($0/ 1"23"*#. 4%) &"%,5$0-) 
678, 1"#"*.) 9,4$# ,($%-5$0. 
5$*$' 3,01:-; “!<=><?@”.
A#. 3,01:-) &"44$*B-(.$# 
(#"*-50CD #$&%""92$00-1 
678(-%- (0$E0-D 9.1) ( 
&"4"+*$#"2 F"F#")0-- ( #" 
(*$2), 1"+4. 1"#$% 0$  +*$$# 
("4,.
!"23"*#0CD *$B-2 
(1%;5.$#F) &*- 0.B.#-- 
10"&1- COMFORT (9).
G"1. 3,01:-) .1#-(0., 0. 4-F&%$$ "#"9*.B.$#F) 0.4&-F/ 
COMFORT.
H.4.00.) &*"+*.22. .1#-(0. 24 5.F. ( F,#1- 7 40$D ( 0$4$%;.

КОМФОРТ и КОМФОРТ+  ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПО 
ЧАСАМ 

comfort comfort comfort

COMFORT +   Function:
!"#$% &"'("%)$# &*"+*.22-*"(.#/, &*- 0$"9I"4-2"F#-, 
&$*-"4C, 1"+4. (#"*-50CD "92$00-1 &"44$*B-(.$# #$2&$*.#,*,.
!"# $%&$'$&()*&+, -$%."./  0 1&.2&3- 4$/".*$- 3"3 '$("5 0 
10(*$.&&+- 45'$-, 6)&'73# 8$%%.*9315.( (.-8.*5()*) 1 45'..

J%) .1#-(.:-- *.F&-F.0-) *.9"#C 0.4" (($F#-  #$1,K$$ (*$2) 
&$*$4 &*"+*.22-*"(.0-$2
G*"4"%B.D#$ 4(-+.#/F) F%$4,;K-2 "9*.'"2:

1 - 0.B2-#$ 10"&1, «!"23"*#» 
(9) - ,4$*B-(.D#$ ( 
#$5$0-$ 5 F$1.

2.  &"($*0-#$ *,1")#1, (4) 
4%) ,F#.0"(1- #$1,K$+" 
(*$2$0- 

3.  L.B2-#$ 10"&1, 
«!"23"*#» (9) 4%) 
F"I*.0$0-) (($4$00CI 
4.00CI. 0. 4-F&%$$ 
"#"9*.B.$#F) (*$2) 
0.5.%. 4$DF#(-) 3,01:-- 
«!"23"*#».

4.  &"($*0-#$ *,1")#1, (4) 
4%) -'2$0$0-) (*$2$0- 
0.5.%. 4$DF#(-) 3,01:--

5.  L.B2-#$ 10"&1, 
«!"23"*#» (9) 4%) 
F"I*.0$0-) (($4$00CI 
4.00CI. 0. 4-F&%$$ 
"#"9*.B.$#F) (*$2) 
"1"05.0-) 4$DF#(-) 
3,01:-- «!"23"*#».

6. &"($*0-#$ *,1")#1, (4) 
4%) -'2$0$0-) (*$2$0- "1"05.0-) 4$DF#(-) 3,01:--

7. L.B2-#$ 10"&1, «!"23"*#» (9) 4%) '.($*E$0-) 
&*"+*.22-*"(.0-) - &"4#($*B4$0-) 3,01:-- #.D2$*...

L. 4-F&%$$ "#"9*.B.$#F) «1"23"*#»  . 
G*-2$5.0-$: 7 F%,5.$ &$*$*C(. ( M%$1#*"F0.9B$0-- 9"%/E$ 
5$2 0. 8 5.F"( (*$2) - #.D2$* 4"%B$0 9C#/ '.&*"+*.22-*"(.0C 
F0"(.. 8-2("% 5.F"( ( M#"2 F%,5.$ 9,4$# 2-+.#/.

comfort

5 secondes

КОМФОРТ і КОМФОРТ + ПРОГРАМУВАННЯ ПО ГОДИНАМ

Функція КОМФОРТ
Котел дозволяє регулювати рівень комфорту приготування 
ГВ , який буде збільшено завдяки функції « КОМФОРТ»
Ця функція підтримує 
температуру в вторинному 
теплообміннику ГВП ( або 
зовнішньому водонагрівачі) в 
той час коли не відбувається 
підгрів води.
Комфортний режим 
вмикається при натисканні 
кнопки COMFORT ( 9 ).

Поки функція активна , на дисплеї відображається напис 
COMFORT.
Задана програма активна 24 години на добу 7 днів на тиждень.

КОМФОРТ+
Дана функція дозволяє , при необхідності , програмувати 
періоди підтримання температури у вторинному 
теплообміннику. 
Для одноконтурних котлів з зовнішнім баком або котлів з 
вмонтованим баком , підтримується температура в резервуарі.
Для активації розкладу роботи потрібно перед 
програмуванням ввести поточний час.
Рухайтесь наступним чином:

1 - натисніть кнопку 
«Комфорт» ( 9 ) та утримуйте 
на протязі 5сек.

2 - поверніть ручку ( 4 ) для 
     встановлення поточного 
     часу
3 - натисніть кнопку 
     «Комфорт» ( 9 ) для 
     збереження введених 
     даних. На дисплеї 
     відображається час 
     початку дії функції 
     «Комфорт».
4 - поверніть ручку ( 4 ) для
     зміни часу початку дії 
     функції

5 - натисніть кнопку « 
Комфорт» ( 9 ) для 
збереження введених даних. 
На дисплеї відображається 
час закінчення дії функції 
«Комфорт».

6 - поверніть ручку ( 4 ) для  зміни часу закінчення дії функції 
7 - натисніть кнопку «Комфорт»  ( 9 ) для завершення 
програмування та підтвердження функції таймера.

На дисплеї відображається COMFORT 
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Функция  КОМФОРТ
!"#$% &"'("%)$# *$+,%-*"(.#/ ,*"($0/ 1"23"*#. 4%) &"%,5$0-) 
678, 1"#"*.) 9,4$# ,($%-5$0. 
5$*$' 3,01:-; “!<=><?@”.
A#. 3,01:-) &"44$*B-(.$# 
(#"*-50CD #$&%""92$00-1 
678(-%- (0$E0-D 9.1) ( 
&"4"+*$#"2 F"F#")0-- ( #" 
(*$2), 1"+4. 1"#$% 0$  +*$$# 
("4,.
!"23"*#0CD *$B-2 
(1%;5.$#F) &*- 0.B.#-- 
10"&1- COMFORT (9).
G"1. 3,01:-) .1#-(0., 0. 4-F&%$$ "#"9*.B.$#F) 0.4&-F/ 
COMFORT.
H.4.00.) &*"+*.22. .1#-(0. 24 5.F. ( F,#1- 7 40$D ( 0$4$%;.

КОМФОРТ и КОМФОРТ+  ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПО 
ЧАСАМ 

comfort comfort comfort

COMFORT +   Function:
!"#$% &"'("%)$# &*"+*.22-*"(.#/, &*- 0$"9I"4-2"F#-, 
&$*-"4C, 1"+4. (#"*-50CD "92$00-1 &"44$*B-(.$# #$2&$*.#,*,.
!"# $%&$'$&()*&+, -$%."./  0 1&.2&3- 4$/".*$- 3"3 '$("5 0 
10(*$.&&+- 45'$-, 6)&'73# 8$%%.*9315.( (.-8.*5()*) 1 45'..

J%) .1#-(.:-- *.F&-F.0-) *.9"#C 0.4" (($F#-  #$1,K$$ (*$2) 
&$*$4 &*"+*.22-*"(.0-$2
G*"4"%B.D#$ 4(-+.#/F) F%$4,;K-2 "9*.'"2:

1 - 0.B2-#$ 10"&1, «!"23"*#» 
(9) - ,4$*B-(.D#$ ( 
#$5$0-$ 5 F$1.

2.  &"($*0-#$ *,1")#1, (4) 
4%) ,F#.0"(1- #$1,K$+" 
(*$2$0- 

3.  L.B2-#$ 10"&1, 
«!"23"*#» (9) 4%) 
F"I*.0$0-) (($4$00CI 
4.00CI. 0. 4-F&%$$ 
"#"9*.B.$#F) (*$2) 
0.5.%. 4$DF#(-) 3,01:-- 
«!"23"*#».

4.  &"($*0-#$ *,1")#1, (4) 
4%) -'2$0$0-) (*$2$0- 
0.5.%. 4$DF#(-) 3,01:--

5.  L.B2-#$ 10"&1, 
«!"23"*#» (9) 4%) 
F"I*.0$0-) (($4$00CI 
4.00CI. 0. 4-F&%$$ 
"#"9*.B.$#F) (*$2) 
"1"05.0-) 4$DF#(-) 
3,01:-- «!"23"*#».

6. &"($*0-#$ *,1")#1, (4) 
4%) -'2$0$0-) (*$2$0- "1"05.0-) 4$DF#(-) 3,01:--

7. L.B2-#$ 10"&1, «!"23"*#» (9) 4%) '.($*E$0-) 
&*"+*.22-*"(.0-) - &"4#($*B4$0-) 3,01:-- #.D2$*...

L. 4-F&%$$ "#"9*.B.$#F) «1"23"*#»  . 
G*-2$5.0-$: 7 F%,5.$ &$*$*C(. ( M%$1#*"F0.9B$0-- 9"%/E$ 
5$2 0. 8 5.F"( (*$2) - #.D2$* 4"%B$0 9C#/ '.&*"+*.22-*"(.0C 
F0"(.. 8-2("% 5.F"( ( M#"2 F%,5.$ 9,4$# 2-+.#/.

comfort

5 secondes

Примітка: у випадку переврви електропостачання більше ніж 
на 8 годин , час та таймер повинні бути запрограмовані знову. 
Символ годинника в цьому випадку буде миготіти.
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!"#$%&'( ) *(#+,-./.0$1

on/o!

R
reset

mode

esc menu/ok

comfortsra

Функція SRA (автоматичний режим)
" #$%&'#%()*&'+ ,-.('/ 0+*12/&*+$#**3 1&%4# 56/78*9:%;83 
$/6<&$/6*& 6& 5&$*/=*/> <&?&6*(> +'&$ / %(<+ 8(8%-'(, $ 31+ 
$8%#*&$4-*& 1&%-4.
@ 2;&'+ $(<#61+ 1&'0&,%*# %-'<-,#%+,# + <,('/A-**/ 
6&83?#:%;83 *#7=$(6=- B-5 5#7$(> $(%,#% ?,&=&$(> 1&=%/$ %# 
-*-,?/C <,( /8%&%*&'+ 5'-*=-**/ 5*&=+$#**3 &B4#6*#**3.
D#>/$2/ *#=&?& 8-,$/8*&?& 2-*%,# 6&<&'&.+%; "#' $(B,#%( 
5&$*/=*/ <,(8%,&C / *#4#=%+$#%( C> 5 +,#>+$#**3' >#,#1%-,(8%(1 
"#=&C 8(8%-'(.
E-'<-,#%+,# $&6( $ &<#49$#4;*(> <,(4#6#> 1&*%+,+ &<#4-**3 
5$()#7*& </6%,('+:%;83 *# '#18('#4;*& $(8&1&'+ ,/$*/ ($/6 70 
6& 80 ºF), A& 6#: '&.4($/8%; -0-1%($*& &B/?,/$#%( <,('/A-**3 
+ *#7>&4&6*/=/ 6*/ 5('(. G43 '-*= >&4&6*(> 6*/$ (31(> $5('1+ 
%# $&8-*( : 6&8(%; B#?#%&) 23 %-'<-,#%+,# 8%#: 5#*#6%& $(8&1&9. 
H- <,($&6(%; 6& *#6'/,*& $(8&1&C %-'<-,#%+,( <&$/%,3 + 
<,('/A-**/ *#$/%; %&6/, 1&4( %-,'&8%#% $/6149)-*(7, 8<,(39)( 
5#7$/7 $%,#%/ %-<4# / 8%$&,99)( 6(81&'0&,%.
@ B4&1 1-,+$#**3 $B+6&$#*& *&$+ 0+*12/9: #$%&'#%()*(7 ,-.(' 
,&B&%( 1&%4# (0+*12/3 SRA). G#*# 0+*12/3 #1%($+:%;83 <,&8%(' 
*#%(81#**3' 1*&<1( SRA / 6&5$&43: </6%,('+$#%( + <,('/A-**/ 
5#6#*(7 ,/$-*; 1&'0&,%+ / 6&83?#%( 7&?& %#1 =$(61&, 31 2- 
'&.4($&, / 5 '#18('#4;*&9 -0-1%($*/8%9. I#7B/4;= <,(6#%*(7 
,-.(' ,&B&%( $(B(,#:%;83 $(>&63)( 5 %(<+ 8(8%-'( &<#4-**3, 
+'&$ *#$1&4(=*;&?& 8-,-6&$(A# %# 8(?*#4/$ $/6 5&$*/=*/> 
<,(8%,&C$, </6149)-*(> 6& 1&%4#.
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reset
R

Увага!
Якщо відключення електроживлення котла відбувається 
занадто часто, зверніться до сервісного центра. З метою безпеки 
не натискайте кнопку RESET (скидання) більше 5 разів протягом 
15 хвилин. Якщо вимикання котла відбувається рідко, то це 
вважається нормальним.

Опис Дисплей

!"#$%&'(() *+,+- .+,+/,0& 1 01

1#,%2+(() 34,$%")305

1 03

1 04

1 05

1 06

1 07

6+7#89'9(0: 948$ % $#(9%,0 #.'"+(() (.#9,0;(+ 
.07<4&"+(()) 1 08

6+8.,'&(089= /#"#&(#5 ."'94 $+,%&'(() 3 05

6+8.,'&(089= /#"#&(#5 ."'94 $+,%&'(() 3 06

6+8.,'&(089= /#"#&(#5 ."'94 $+,%&'(() 3 07

6+>'? .#"%>’) .,4 ,#-.'"+((0 5 01

@078%9(089= 9)/4 – >#7+"= CF 6 01

Таблиця кодів несправностей

Тимчасове блокування через аномальне димовидалення
(CF) 601.
A+: -'B48(4: .,489,0: ;"#$%? &#7#('/,0&'"=(% $#"#($% % ,'-0 
(+8.,'&(#890 & 8489+>0 74>#&47'"+((). !"#$%&'(() '/,+/'9% ? 
94>*'8#&4> 0 .#$'-%?9=8) $#7#> -;#C 601. 108") -'$0(*+(() 12 
B&4"4( &#7#('/,0&'"=(' $#"#($' .+,+:7+ & ,+<4> &>4$'((). 
D$E# (+8.,'&(089= 8489+>4 74>#&47'"+(() ;%"# %8%(%9#, 
$#"#($' .+,+B#749= % ,#;#*4: ,+<4>, % .,#94"+<(#>% &4.'7$% 
&#(' -(#&% ;"#$%?9=8) 0 .#&9#,C? &4E+#.48'(4: 34$".

  УВАГА!!
Якщо блокування колонки повторюється часто, необхідно 
викликати техніка з уповноваженого Центру технічного 
обслуговування для перевірки справності системи 
димовидалення і вентиляції в приміщенні.

Умови блокування колонки
F#"#($' #B#,#()?9=8) &07 (+8.,'&(#89+: >0$,#.,#3+8#,(#C 
8B+>#C, )$' .,4 (+#;B07(#890 ;"#$%? '/,+/'9. 
G ,'-0 ;"#$%&'(() HIJ .#$'-%C9= 94. ;"#$%&'(() 9' :#/# .,4*4(%.
I8(%? 7&' &474 ;"#$%&'((). 

Захисне вимикання
K70:8(C?9=8) & ,'-0 &07B4"+(() &07 (#,>'"=(#5 ,#;#94, )$+ >#<(' 
%8%(%94 ;+- &9,%*'(() 8.+30'"089'. 6' 748."+5 &07#;,'<'?9=8) 
$#7 (+8.,'&(#890 9' :#/# #.48.
6' 748."++ >4/'+9 «Err» (L24;$') 4 
$#7 #24;$4 (('.,4>+,, Err/110).

@07,'-% < .08") %8%(+(() .,4*4(4 
;"#$%&'(() $#"#($' .#&+,9'?9=8) & 
,#;#*4: ,+<4>.
G .,#94"+<(#>% &4.'7$% &4>$(%94 
$#"#($%, .#&+,(%94 -#&(02(0: 
&4>4$'* % .#"#<+(() @MNF6., 
.+,+$,494 /'-#&4: $,'( 0 -&+,(%948) 
7# $&'"0O0$#&'(#/# O'B0&3).

Захисне вимикання через низький тиск води
1,4 (+7#89'9(=#>% 948$% &#74 & $#(9%,0 #.'"+(() $#9+" &4$#(%? 
-'B48(+ &4>4$'(().
6' 748."++ >4/'+9 «Err» (L24;$') 
4 $#7 #24;$4 .,4 (+7#89'9#*(#: 
34,$%")344 108 (('.,4>+,, 
Err/108). 
H489+>% >#<+ ;%94 ,#-;"#$#&'(# -' 
7#.#>#/#C .07<4&"+(() &#74 *+,+- 
$,'( .07<4&"+((), ,#-9'2#&'(4: % 
(4<(0: *'894(0 $#"#($4. 1+,+&0,9+ 
948$ -' /07,#>+9,#> 0 .+,+$,4:9+ 
$,'( &07,'-% < .,4 7#8)/(+((0 1 - 1,5 
;',.
D$E# -'.49 .07<4&"+(() ('7B#749= *'89#, &4>$(09= $#"#($%, 
.#&+,(09= -#&(02(0: &4>4$'* % .#"#<+(() @MNF6., .+,+$,4:9+ 
/'-#&4: $,'( 0 -&+,(09=8) 7# $&'"0O0$#&'(#/# O'B0&3) 7") 
.+,+&0,$4 (')&(#890 &49#$0& &#74.

Захисне зупинення через недостатню циркуляцію води
@ 8"%*'+ (+7#89'9#*(#: 34,$%")344 &#7P & 8489+>+ #9#."+(4) 
$#"#($' 84/('"4-4,%+9 -'E49(%C 
#89'(#&$% Err/103 – 8>. Q';"43% 
8;#+&.
H489+>% >#<+ ;%94 ,#-;"#$#&'(# 
-' 7#.#>#/#C .07<4&"+(() 
&#74 *+,+- $,'( .07<4&"+((), 
,#-9'2#&'(4: % (4<(0: *'894(0 
$#"#($4. 1+,+&0,9+ 948$ -' 
/07,#>+9,#> 0 .+,+$,4:9+ $,'( 
&07,'-% < .,4 7#8)/(+((0 1 - 1,5 ;',.
D$E# -'.49 .07<4&"+(() ('7B#749= *'89#, &4>$(09= $#"#($%, 
.#&+,(09= -#&(02(0: &4>4$'* % .#"#<+(() @MNF6., .+,+$,4:9+ 
/'-#&4: $,'( 0 -&+,(09=8) 7# $&'"0O0$#&'(#/# O'B0&3) 7") 
.+,+&0,$4 (')&(#890 &49#$0& &#74.

Аварійне вимикання
1,4 &4>4$'((0 3=#/# 94.% 8$47'(() (+ &07;%&'?9=8) '&9#>'94*(#. 
6' 748."+5 &07#;,'<'?9=8) $#7 (+8.,'&(#890 9' :#/# #.48.
6' 748."++ >4/'+9 ('7.48= RESET 4 $#7 #24;$4 ( ('.,4>+, 
RESET/501) &>+89+ 8 84>&#"#> .+,+*+,$(%9#/# ."'>+(4  .
G 3=#>% &4.'7$% .#&9#,(4: .%8$ $#9"' (+#;B07(# -70:8(C&'94 
&,%*(%, ('948(%&24 $(#.$% Reset (8$47'(()).
D$E# -70:8(494 .#&9#,(4: .%8$ (+ &7'?9=8), 9# 8"07 -&+,(%948) 
7# R&9#,4-#&'(#/# 8+,&08(#/# 3+(9,'.

На дисплеї мигає »Err» (Помилка) та 
код помилки ( наприклад , Err/110).

На дисплеї мигає » Err » (Помилка) 
та код помилки при недостатній 
циркуляції 108 ( наприклад , Err/ 
108 ).

В випадку недостатньої циркуляції води в системі опалення 
котел зупиняється та  на дисплеї 
з’являється символ Err/ 103 - 
див.Таблицю несправностей.

На дисплеї мигає напис RESET  та код помилки   ( наприклад  

Err/ 501 ) разом з символом перекресленого полум’я  
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Посібник з експлуатації

reset
R

Увага!
Якщо відключення електроживлення котла відбувається 
занадто часто, зверніться до сервісного центра. З метою безпеки 
не натискайте кнопку RESET (скидання) більше 5 разів протягом 
15 хвилин. Якщо вимикання котла відбувається рідко, то це 
вважається нормальним.

Опис Дисплей

!"#$%&'(() *+,+- .+,+/,0& 1 01

1#,%2+(() 34,$%")305

1 03

1 04

1 05

1 06

1 07

6+7#89'9(0: 948$ % $#(9%,0 #.'"+(() (.#9,0;(+ 
.07<4&"+(()) 1 08

6+8.,'&(089= /#"#&(#5 ."'94 $+,%&'(() 3 05

6+8.,'&(089= /#"#&(#5 ."'94 $+,%&'(() 3 06

6+8.,'&(089= /#"#&(#5 ."'94 $+,%&'(() 3 07

6+>'? .#"%>’) .,4 ,#-.'"+((0 5 01

@078%9(089= 9)/4 – >#7+"= CF 6 01

Таблиця кодів несправностей

Тимчасове блокування через аномальне димовидалення
(CF) 601.
A+: -'B48(4: .,489,0: ;"#$%? &#7#('/,0&'"=(% $#"#($% % ,'-0 
(+8.,'&(#890 & 8489+>0 74>#&47'"+((). !"#$%&'(() '/,+/'9% ? 
94>*'8#&4> 0 .#$'-%?9=8) $#7#> -;#C 601. 108") -'$0(*+(() 12 
B&4"4( &#7#('/,0&'"=(' $#"#($' .+,+:7+ & ,+<4> &>4$'((). 
D$E# (+8.,'&(089= 8489+>4 74>#&47'"+(() ;%"# %8%(%9#, 
$#"#($' .+,+B#749= % ,#;#*4: ,+<4>, % .,#94"+<(#>% &4.'7$% 
&#(' -(#&% ;"#$%?9=8) 0 .#&9#,C? &4E+#.48'(4: 34$".

  УВАГА!!
Якщо блокування колонки повторюється часто, необхідно 
викликати техніка з уповноваженого Центру технічного 
обслуговування для перевірки справності системи 
димовидалення і вентиляції в приміщенні.

Умови блокування колонки
F#"#($' #B#,#()?9=8) &07 (+8.,'&(#89+: >0$,#.,#3+8#,(#C 
8B+>#C, )$' .,4 (+#;B07(#890 ;"#$%? '/,+/'9. 
G ,'-0 ;"#$%&'(() HIJ .#$'-%C9= 94. ;"#$%&'(() 9' :#/# .,4*4(%.
I8(%? 7&' &474 ;"#$%&'((). 

Захисне вимикання
K70:8(C?9=8) & ,'-0 &07B4"+(() &07 (#,>'"=(#5 ,#;#94, )$+ >#<(' 
%8%(%94 ;+- &9,%*'(() 8.+30'"089'. 6' 748."+5 &07#;,'<'?9=8) 
$#7 (+8.,'&(#890 9' :#/# #.48.
6' 748."++ >4/'+9 «Err» (L24;$') 4 
$#7 #24;$4 (('.,4>+,, Err/110).

@07,'-% < .08") %8%(+(() .,4*4(4 
;"#$%&'(() $#"#($' .#&+,9'?9=8) & 
,#;#*4: ,+<4>.
G .,#94"+<(#>% &4.'7$% &4>$(%94 
$#"#($%, .#&+,(%94 -#&(02(0: 
&4>4$'* % .#"#<+(() @MNF6., 
.+,+$,494 /'-#&4: $,'( 0 -&+,(%948) 
7# $&'"0O0$#&'(#/# O'B0&3).

Захисне вимикання через низький тиск води
1,4 (+7#89'9(=#>% 948$% &#74 & $#(9%,0 #.'"+(() $#9+" &4$#(%? 
-'B48(+ &4>4$'(().
6' 748."++ >4/'+9 «Err» (L24;$') 
4 $#7 #24;$4 .,4 (+7#89'9#*(#: 
34,$%")344 108 (('.,4>+,, 
Err/108). 
H489+>% >#<+ ;%94 ,#-;"#$#&'(# -' 
7#.#>#/#C .07<4&"+(() &#74 *+,+- 
$,'( .07<4&"+((), ,#-9'2#&'(4: % 
(4<(0: *'894(0 $#"#($4. 1+,+&0,9+ 
948$ -' /07,#>+9,#> 0 .+,+$,4:9+ 
$,'( &07,'-% < .,4 7#8)/(+((0 1 - 1,5 
;',.
D$E# -'.49 .07<4&"+(() ('7B#749= *'89#, &4>$(09= $#"#($%, 
.#&+,(09= -#&(02(0: &4>4$'* % .#"#<+(() @MNF6., .+,+$,4:9+ 
/'-#&4: $,'( 0 -&+,(09=8) 7# $&'"0O0$#&'(#/# O'B0&3) 7") 
.+,+&0,$4 (')&(#890 &49#$0& &#74.

Захисне зупинення через недостатню циркуляцію води
@ 8"%*'+ (+7#89'9#*(#: 34,$%")344 &#7P & 8489+>+ #9#."+(4) 
$#"#($' 84/('"4-4,%+9 -'E49(%C 
#89'(#&$% Err/103 – 8>. Q';"43% 
8;#+&.
H489+>% >#<+ ;%94 ,#-;"#$#&'(# 
-' 7#.#>#/#C .07<4&"+(() 
&#74 *+,+- $,'( .07<4&"+((), 
,#-9'2#&'(4: % (4<(0: *'894(0 
$#"#($4. 1+,+&0,9+ 948$ -' 
/07,#>+9,#> 0 .+,+$,4:9+ $,'( 
&07,'-% < .,4 7#8)/(+((0 1 - 1,5 ;',.
D$E# -'.49 .07<4&"+(() ('7B#749= *'89#, &4>$(09= $#"#($%, 
.#&+,(09= -#&(02(0: &4>4$'* % .#"#<+(() @MNF6., .+,+$,4:9+ 
/'-#&4: $,'( 0 -&+,(09=8) 7# $&'"0O0$#&'(#/# O'B0&3) 7") 
.+,+&0,$4 (')&(#890 &49#$0& &#74.

Аварійне вимикання
1,4 &4>4$'((0 3=#/# 94.% 8$47'(() (+ &07;%&'?9=8) '&9#>'94*(#. 
6' 748."+5 &07#;,'<'?9=8) $#7 (+8.,'&(#890 9' :#/# #.48.
6' 748."++ >4/'+9 ('7.48= RESET 4 $#7 #24;$4 ( ('.,4>+, 
RESET/501) &>+89+ 8 84>&#"#> .+,+*+,$(%9#/# ."'>+(4  .
G 3=#>% &4.'7$% .#&9#,(4: .%8$ $#9"' (+#;B07(# -70:8(C&'94 
&,%*(%, ('948(%&24 $(#.$% Reset (8$47'(()).
D$E# -70:8(494 .#&9#,(4: .%8$ (+ &7'?9=8), 9# 8"07 -&+,(%948) 
7# R&9#,4-#&'(#/# 8+,&08(#/# 3+(9,'.
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!"#$%&'( ) *(#+,-./.0$1

Функція захисту від замерзання
!"#$ %&'()" '*+,*-&'.-) /& ,$%&(0 1 "$/'.- $,&2*//3 
10%4/&(&5 '*+,*-&'.-. /)6(* 8 °7, '$ 1+)"&5'893 /& 2 :1)2)/) 
;)-".23;0</)< /&9$9.
=0923 4&"0/(*//3 ,*->): %1$: :1)2)/ ;)-".23;0? +$6.'8 
1)31)')93 /&9'.,/0 9)'.&;0?:
A)  3"#$ '*+,*-&'.-& ,$%&(0 1)#& 8°7, ;)-".23;03 ,*-*-)1&5'893;
B)  3"#$ '*+,*-&'.-& /& 20/0? ,$%&(0 ,*-*@.1&5 1 +*6&: 4°7 - 8°7, 

;)-".23;03 '-)1&5 ,-$'3A$+ #* 2 :1)2)/;
C)  3"#$ '*+,*-&'.-& /& 20/0? ,$%&(0 /)6(* 4°7, ,&28/)" 

4&,&2B5'893 /& +0/0+&28/0< ,$'.6/$9'0 &6 %$ %$93A/*//3 
'*+,*-&'.-) 30°7.

C&:)9' 10% 4&+*-4&//3 +$6* @.') &"')1$1&/)< '028") ,-) 
9,-&1/$ ,-&;BB($+. "$'20:
- %$9'&'/0< ')9" . "$/'.-0 $,&2*//3;
- /&31/09'8 *2*"'-$6)12*//3;
- /&31/09'8 A&4..

Перехід на інший тип газу
D$'2) -$4-&:$1&/0 /& ,-)-$%/)< A&4 (+*'&/) 0 4-0%6*/)< A&4. E23 
,*-*+)"&//3 41*-/0'893 %$ F1'$-)4$1&/$A$ 7*-109/$A$ G*/'-&.

Технічне обслуговування
H@$1’34"$1$ 4%0<9/B1&') #$-0(/* '*:/0(/* $@92.A$1.1&//3 
"$'2&, 3"* +&5 4%0<9/B1&') "1&20I0"$1&/)< ,*-9$/&2.
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