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Необхідно обов'язково дотримуватись даних вказівок щодо техніки без-
пеки, щоб уникнути небезпеки ушкоджень людей та виникнення мате-
ріальних збитків.

Пояснення вказівок щодо техніки безпеки

Небезпека
Цей символ попереджає про
ризики виникнення травм.

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

Вказівка
Дані зі словом "Вказівка" містять
додаткову інформацію.

Цільова аудиторія

Ця інструкція призначена виключно
для атестованих фахівців.

■ Роботи на газовому обладнанні
дозволяється виконувати тільки
фахівцям з монтажу, які мають на
це допуск відповідного підприєм-
ства з газопостачання.

■ Електротехнічні роботи дозво-
ляється виконувати тільки фахів-
цям-електрикам.

■ Перше введення в експлуатацію
повинне здійснюватися виробни-
ком установки або уповноваженою
ним особою.

Необхідно дотримуватися наступних нормативних документів

■ Національні нормативні документи,
що регулюють правила монтажу

■ Законодавчі розпорядження з охо-
рони праці

■ Законодавчі розпорядження з охо-
рони навколишнього середовища

■ Вимоги організацій зі страхування
від нещасних випадків на вироб-
ництві

■ Відповідні місцеві правила техніки
безпеки

Вказівки з техніки безпеки

Вказівки з техніки безпеки
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Вказівки з техніки безпеки для робіт на установці

Роботи на установці

■ При використанні газоподібного
палива закрити запірний газовий
кран і захистити його від несанкціо-
нованого відкриття.

■ Знеструмте установку наприклад,
за допомогою окремого запобіж-
ника або головного вимикача, і
перевірте відсутність напруги.

■ Вжити заходів щодо запобігання її
повторного увімкнення.

■ Під час усіх робіт носити відповідні
засоби індивідуального захисту.

Небезпека
Гарячі поверхні та речовини
можуть спричинити опіки.
■ Перед виконанням техніч-

ного і сервісного обслугову-
вання пристрій необхідно
вимкнути і забезпечити його
охолодження.

■ Торкатися гарячих повер-
хонь водогрійного котла,
пальника, системи вида-
лення продуктів згоряння і
труб заборонено.

! Увага
Електростатичні розряди
можуть стати причиною пош-
кодження електронних моду-
лів.
Перед виконанням робіт
доторкнутися до заземлених
предметів, напр., до опалю-
вальних або до водопровідних
труб для відведення електро-
статичного заряду.

Ремонтні роботи

! Увага
Ремонт елементів, що викону-
ють захисну функцію, не допу-
скається з міркувань експлуа-
таційної безпеки установки.
Несправні деталі мають бути
замінені оригінальними дета-
лями виробництва Viessmann.

Додаткові компоненти, запасні й
швидкозношувані деталі

! Увага
Запасні та швидкозношувані
деталі, які не пройшли випроб-
ування разом із пристроєм,
можуть погіршити експлуата-
ційні характеристики. Монтаж
компонентів, що не мають
допуску, а також недозволені
зміни та переобладнання
можуть негативним чином
вплинути на безпеку пристрою
і призвести до обмеження
гарантійних прав.
У разі заміни необхідно вико-
ристовувати виключно оригі-
нальні деталі Viessmann або
запасні деталі, які мають
дозвіл на використання від
компанії Viessmann.

Вказівки з техніки безпеки

Вказівки з техніки безпеки (продовження)

61
78

64
7

 



4

Вказівки з техніки безпеки для експлуатації установки

Порядок дій при виявленні запаху
газу

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

допускати відкритого вогню і
іскроутворення. Категорично
забороняється користува-
тися вимикачами освітлення
і електроприладів.

■ Закрити запірний газовий
кран.

■ Відкрити вікна і двері.
■ Евакуювати людей з небез-

печної зони.
■ Перебуваючи за межами

будівлі, сповістити уповнова-
жене спеціалізоване підпри-
ємство з газо- і електропо-
стачання.

■ Перебуваючи в безпечному
місці (поза будівлею), від-
ключити електропостачання
будівлі.

Порядок дій при виявленні запаху
продуктів згоряння

Небезпека
Продукти згоряння можуть
стати причиною небезпечних
для життя отруєнь.
■ Вивести опалювальну уста-

новку з експлуатації.
■ Провітрити приміщення, в

якому розміщена установка.
■ Закрити двері в житлові при-

міщення, щоб запобігти пош-
иренню продуктів згоряння.

Порядок дій при витіканні води з
приладу

Небезпека
При витіканні води з приладу
існує небезпека ураження
електричним струмом.
Вимкніть опалювальну уста-
новку на зовнішньому вими-
кальному пристрої
(наприклад, на розподільному
ящику з запобіжниками, на
розподільному щиті будинку).

Небезпека
При витіканні води з приладу
існує небезпека опіку.
Не торкатися до гарячої води.

Вказівки з техніки безпеки

Вказівки з техніки безпеки (продовження)
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Конденсат

Небезпека
Контакт з конденсатом може
нанести шкоду для здоров’я.
Ковтати конденсат заборо-
нено. Не допускати попадання
конденсату на шкіру та в очі.

Системи видалення продуктів зго-
ряння і повітря для горіння

Необхідно виключити блокування або
замикання систем видалення продук-
тів згоряння, наприклад, внаслідок
скупчення конденсату або впливу
зовнішніх факторів.
Забезпечити достатню подачу
повітря для горіння.
Провести інструктаж сторони, яка
експлуатує установку, стосовно того,
що додаткові зміни в конструктивні
дані не допустимі (напр., прокла-
дання трубопроводів, встановлення
облицювання або перегородок).

Небезпека
Негерметичні або забиті
системи видалення продуктів
згоряння або недостатня
подача повітря для горіння
викликають небезпечні для
життя отруєння монооксидом
вуглецю, що міститься в про-
дуктах згоряння.
Забезпечити належну роботу
системи видалення продуктів
згоряння. Отвори для подачі
повітря для горіння не повинні
бути запірними.

Витяжні пристрої

Під час експлуатації пристроїв, що
видаляють повітря з приміщення
(витяжні ковпаки, витяжні прилади,
кондиціонери повітря), у результаті
витяжки може виникнути знижений
тиск. При одночасній експлуатації
приладу це може призвести до зво-
ротнього потоку продуктів згоряння.

Небезпека
Одночасна експлуатація при-
ладу разом з пристроями з
витяжним виводом в атмо-
сферу може викликати небез-
печні для життя отруєння у
результаті зворотнього потоку
продуктів згоряння.
Вмонтувати схему блокування
або з використанням відповід-
них заходів забезпечити
достатню подачу повітря для
горіння.

Вказівки з техніки безпеки

Вказівки з техніки безпеки (продовження)
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Утилізацію упаковки необхідно вико-
нувати згідно з законодавчими поло-
женнями, що діють відносно утиліза-
ції.

Символи

Символ Пояснення
Посилання на інший документ з подальшими даними
  

1.
Крок у зображеннях:
Нумерація відповідає послідовності виконання робіт.

Попередження про матеріальні збитки або збитки навко-
лишньому середовищу
  
  
Область під напругою
  
  
Враховувати особливо.
  
  
■ Елемент має зафіксуватися з характерним звуком.

або
■ Звуковий сигнал
■ Використовувати нову деталь.

або
■ У поєднанні з інструментом: Очистити поверхню.
Виконати належну утилізацію деталі.
  
  
Здати деталь в спеціалізовані пункти утилізації. Заборо-
няється утилізувати зі звичайними побутовими відходами.
  

Інформація

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

Умовою використання згідно з при-
значенням є стаціонарний монтаж в
поєднанні з компонентами, які мають
допуск до експлуатації з цією уста-
новкою.

Виробниче або промислове викори-
стання у цілях, які відрізняються від
опалення приміщень або приготу-
вання гарячої води, вважається вико-
ристанням не за призначенням.

Цілі використання, що виходять за ці
межі, в окремих випадках можуть
вимагати ухвалення виробника.

Неправильне використання приладу
або його неправильна експлуатація
(наприклад, внаслідок відкриття при-
ладу користувачем установки) забо-
ронена і призводить до звільнення
від відповідальності. Неправильним
використанням також вважається
зміна компонентів опалювальної
системи відносно їх функціональності
(наприклад, внаслідок закриття тру-
бопроводів відхідних газів і приплив-
ного повітря).

Інформація про виріб

Vitopend 100-W, тип A1HB, A1JB

Попереднє налаштування для екс-
плуатації на природному газі.

Переобладнання для експлуатації в інших країнах

Поставка котла Vitopend 100-W
дозволена тільки в країни, зазначені
на заводській табличці. Для поставки
в інші країни уповноважене спеціалі-
зоване підприємство зобов'язане
самостійно отримати індивідуальний
допуск відповідно до законодавства
цієї країни. 

Інформація

Використання за призначенням
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Опис виробу

Vitopend 100-W постачається як газо-
вий проточний водогрійний котел з
підключеннями для ємнісного водо-
нагрівача або як газовий комбінова-
ний водогрійний котел з інтегрованим
пластинчастим теплообмінником для
приготування гарячої води.
Вбудована закрита гідравлічна
система з 2 підключеннями для пода-
ючої та зворотньої магістралей опа-
лювального контуру і 2 підключен-
нями для ємнісного водонагрівача
або безпосереднього приготування
гарячої води.

В гідравлічну систему вбудовані
наступні компоненти:
■ Циркуляційний насос
■ 3-ходовий клапан
■ Запобіжний клапан
■ Мембранний розширювальний бак
■ Пластинчастий теплообмінник для

приготування гарячої води (тільки
для газового комбінованого водо-
грійного котла)

Встановлення

Встановлення можливе у
(наприклад):
■ побутових приміщеннях
■ вентильованих підсобних примі-

щеннях
■ шафах (відкритих зверху)
■ нішах без дотримання відстані до

займистих конструктивних елемен-
тів

■ горищних приміщеннях з прямою
прокладкою трубопроводу системи
"Повітря/продукти згоряння" через
дах

Від з'єднувального елемента димо-
ходу до займистих конструктивних
елементів повинна бути забезпечена
відстань не менше 100 мм.
Приміщення для встановлення має
бути захищеним від замерзання.

Захист від замерзання

! Увага
Захист від замерзання забез-
печується тільки в разі надій-
ного електроживлення та при
увімкненому пристрої (мере-
жевий перемикач).

Після монтажу або технічного
обслуговування увімкнути
живлення від мережі (запобіж-
ник, головний перемикач) та
мережевий перемикач на
контролері.

Інформація

Інформація про виріб (продовження)
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Ви можете знайти інформацію про
запасні частини в додатку Viessmann
Ersatzteil-App. 

Інформація

Запчастини
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Монтаж трубопроводу холодної води

A Підключення трубопроводу
холодної води до водогрійного
котла

B Спорожнення
C Контрольований вихідний отвір

випускної лінії
D Запобіжний клапан
E Зворотний клапан
F Запірний вентиль
G Холодна вода
H Блок запобіжних пристроїв

Блок запобіжних пристроїв H, що
відповідає стандартам DIN 1988 і
EN 806, необхідно монтувати в тому
випадку, якщо існує можливість, що
приєднувальний тиск контуру ГВП
перевищує 10 бар (1,0 МПа), і не
використовується редуктор тиску кон-
туру ГВП (згідно з DIN 4753).
Зворотний клапан або комбінований
прохідний вентиль зі зворотним кла-
паном дозволяється використовувати
тільки в поєднанні з запобіжним кла-
паном.
Якщо використовується запобіжний
клапан,то запірний кран трубопро-
воду холодної води на водогрійному
котлі заборонено перекривати.
Необхідно зняти рукоятку запірного
вентиля холодної води (за наявності),
щоб виключити можливість перекри-
вання вручну.

Гідравлічний амортизатор

Якщо у мережі ГВП водогрійного
котла підключені точки відбору води,
у яких можливі гідравлічні удари
(наприклад, обладнання для миття
під тиском, пральні або посудомийні
машини): Поблизу джерела гідравліч-
них ударів має бути встановлений
амортизатор гідроударів.

Підготовка до монтажу

Підготовка до монтажу

61
78

64
7
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Підвішування водогрійного котла та монтаж фронтальної
панелі

Вказівка
Підготувати підключення газу, води
та електрики за допомогою мон-
тажного шаблону, що входить у
комплект постачання.

Послідовність монтажу

Монтаж водогрійного котла і з'єднань 
61

78
64
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≥ 
35

0

Ø10

A Монтажний шаблон

Послідовність монтажу

Монтаж водогрійного котла і з'єднань  (продовження)

61
78

64
7
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3.

2.

1.

Послідовність монтажу

Монтаж водогрійного котла і з'єднань  (продовження)

61
78

64
7
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Монтаж підключень водяного контуру 

Інформацію про монтаж арма-
тури опалювального контуру і
контуру ГВП дивиться в окре-
мій інструкції з монтажу.

BA DC E

A Подаюча магістраль опалюваль-
ного контура G ¾ 

B Газовий комбінований водогрій-
ний котел:
Гаряча вода G ½ 
Газовий проточний водогрійний
котел:
Подаюча магістраль ємнісного
водонагрівача G ¾ 

C Підключення газу G ¾ 
D Газовий комбінований водогрій-

ний котел:
Холодна вода G ½ 
Газовий проточний водогрійний
котел:
Зворотня магістраль ємнісного
водонагрівача G ¾ 

E Патрубок зворотньої магістралі
опалювального контура G ¾ 

Підключення газу

A

1. Встановити
газовий кульовий кран A .

Послідовність монтажу

Монтаж водогрійного котла і з'єднань  (продовження)

61
78

64
7
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2. Виконати перевірку герметично-
сті.

Вказівка
Для перевірки герметичності
використовувати тільки при-
датні та допущені засоби вия-
влення течі (EN 14291) і при-
лади. Засоби для пошуку течі,
що містять непридатні реч-
овини (наприклад, нітрити або
сульфіди), можуть стати причи-
ною матеріальних збитків.
Залишки засобів для виявлення
течі після випробування слід
видалити.

! Увага
Перевищення пробного
тиску може пошкодити
водогрійний котел і газовий
комбінований регулятор. 
Макс. пробний тиск
150 мбар. Для виявлення
течі при підвищеному
тиску слід від'єднати водо-
грійний котел і газовий
комбінований регулятор
від магістралі (відкрутити
різьбове з'єднання).

3. Видалити повітря з газопроводу.

Послідовність монтажу

Монтаж водогрійного котла і з'єднань  (продовження)

61
78

64
7

М
он

та
ж

 



18

Підключення відхідних газів/припливного повітря
(підключення LAS)

Вибір діафрагми димоходу

Перед монтажем слід перевірити, чи
повинна бути встановлена діафрагма
димоходу.

Номінальна теплова потужність 8,5 - 24,0 МВт
Тип прокладання Система

"Повітря/
продукти
згоряння"

Довжина лінії
відведення про-
дуктів згоряння/
подачі повітря

Діафрагма димо-
ходу (внутрішній
7)
При-
родний
газ

Зрідже-
ний газ

 мм м мм мм
C12 

Підключення на зов-
нішній стіні
B32 

Відхідні гази крізь дах,
припливне повітря з ін-
шої області тиску (по-
вітря приміщення)

60/100 ≤ 1 41 41
> 1 ≤ 2 41 41
> 2 ≤ 3 43 43
> 3 ≤ 4 46 46

Послідовність монтажу

Монтаж водогрійного котла і з'єднань  (продовження)

61
78

64
7
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Тип прокладання Система
"Повітря/
продукти
згоряння"

Довжина лінії
відведення про-
дуктів згоряння/
подачі повітря

Діафрагма димо-
ходу (внутрішній
7)
При-
родний
газ

Зрідже-
ний газ

 мм м мм мм
C32 

Вертикальний прохід
крізь дах

60/100 ≤ 1 41 41
> 1 ≤ 2 41 41
> 2 ≤ 3 43 43
> 3 ≤ 4 46 46

C42 

Підключення до коак-
сіального димаря

60/100 ≤ 1 41 41
> 1 ≤ 2 41 41

Послідовність монтажу

Монтаж водогрійного котла і з'єднань  (продовження)

61
78

64
7

М
он
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ж
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Тип прокладання Система
"Повітря/
продукти
згоряння"

Довжина лінії
відведення про-
дуктів згоряння/
подачі повітря

Діафрагма димо-
ходу (внутрішній
7)
При-
родний
газ

Зрідже-
ний газ

 мм м мм мм
C52 

Відхідні гази крізь дах,
припливне повітря з ін-
шої області тиску (зов-
нішня стіна)
C82 

Роздільна подача при-
пливного повітря та
видалення відхідних
газів

80/80
Паралель-
ний адаптер

≤ 12 41 41
> 12 ≤ 20 43 43
> 20 ≤ 28 44 44

Послідовність монтажу

Монтаж водогрійного котла і з'єднань  (продовження)

61
78

64
7
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Номінальна теплова потужність 11,4 - 29,9/30,0 МВт
Тип прокладання Система

"Повітря/
продукти
згоряння"

Довжина лінії
відведення про-
дуктів згоряння/
подачі повітря

Діафрагма димо-
ходу (внутрішній
7)
При-
родний
газ

Зрідже-
ний газ

 мм м мм мм
C12 

Підключення на зов-
нішній стіні
B32 

Відхідні гази крізь дах,
припливне повітря з ін-
шої області тиску (по-
вітря приміщення)

60/100 ≤ 1 43 43
> 1 ≤ 2 43 43
> 2 ≤ 3 46 46
> 3 ≤ 4 47 47

80/125 ≤ 5 38 38
> 5 ≤ 8 41 41

C32 

Вертикальний прохід
крізь дах

60/100 ≤ 1 43 43
> 1 ≤ 2 43 43
> 2 ≤ 3 46 46
> 3 ≤ 4 47 47

80/125 ≤ 6 38 38
> 6 ≤ 8 41 41

Послідовність монтажу

Монтаж водогрійного котла і з'єднань  (продовження)

61
78

64
7
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Тип прокладання Система
"Повітря/
продукти
згоряння"

Довжина лінії
відведення про-
дуктів згоряння/
подачі повітря

Діафрагма димо-
ходу (внутрішній
7)
При-
родний
газ

Зрідже-
ний газ

 мм м мм мм
C42 

Підключення до коак-
сіального димаря

60/100 ≤ 1 43 43
> 1 ≤ 2 43 43

80/125 ≤ 2 38 38

C52 

Відхідні гази крізь дах,
припливне повітря з ін-
шої області тиску (зов-
нішня стіна)
C82 

Роздільна подача при-
пливного повітря та
видалення відхідних
газів

80/80
Паралель-
ний адаптер

≤ 4 38 38
> 4 ≤ 14 41 41

> 14 ≤ 18 43 43

Послідовність монтажу

Монтаж водогрійного котла і з'єднань  (продовження)

61
78

64
7
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Номінальна теплова потужність 13,8 - 34,0 МВт
Тип прокладання Система

"Повітря/
продукти
згоряння"

Довжина лінії
відведення про-
дуктів згоряння/
подачі повітря

Діафрагма димо-
ходу (внутрішній
7)
При-
родний
газ

Зрідже-
ний газ

 мм м мм мм
C12 

Підключення на зов-
нішній стіні
B32 

Відхідні гази крізь дах,
припливне повітря з ін-
шої області тиску (по-
вітря приміщення)

60/100 ≤ 1 47 47
> 1 ≤ 2 50 50

> 2 Без діа-
фрагми

Без діа-
фрагми

80/125 ≤ 2 44 44
> 2 ≤ 3 44 44
> 3 ≤ 5 47 47

C32 

Вертикальний прохід
крізь дах

60/100 ≤ 1 47 47
> 1 ≤ 2 50 50

> 2 Без діа-
фрагми

Без діа-
фрагми

80/125 ≤ 2 44 44
> 2 ≤ 3 44 44
> 3 ≤ 5 47 47

Послідовність монтажу

Монтаж водогрійного котла і з'єднань  (продовження)

61
78

64
7
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Тип прокладання Система
"Повітря/
продукти
згоряння"

Довжина лінії
відведення про-
дуктів згоряння/
подачі повітря

Діафрагма димо-
ходу (внутрішній
7)
При-
родний
газ

Зрідже-
ний газ

 мм м мм мм
C42 

Підключення до коак-
сіального димаря

60/100 ≤ 1 47 47
> 1 ≤ 2 50 50

80/125 ≤ 2 44 44

C52 

Відхідні гази крізь дах,
припливне повітря з ін-
шої області тиску (зов-
нішня стіна)
C82 

Роздільна подача при-
пливного повітря та
видалення відхідних
газів

80/80
Паралель-
ний адаптер

≤ 4 46 46
> 4 ≤ 8 46 46

> 8 ≤ 12 47 47
> 12 ≤ 18 50 50
> 18 ≤ 20 Без діа-

фрагми
Без діа-
фрагми

Послідовність монтажу

Монтаж водогрійного котла і з'єднань  (продовження)

61
78

64
7
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Встановлення діафрагми димоходу

A Коліно для підключення котла
для горизонтального встано-
влення системи видалення про-
дуктів згоряння 60/100

B Діафрагма димоходу

Монтаж системи видалення продуктів згоряння

Інструкція з монтажу системи
видалення продуктів згоряння

Вказівка
У систему «Повітря/продукти зго-
ряння» повинен бути вставлений
ревізійний елемент з конденсатоз-
бірником і підключений до конденса-
товідвідника.

Послідовність монтажу

Монтаж водогрійного котла і з'єднань  (продовження)

61
78

64
7
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Введення в експлуатацію здійсню-
вати лише в тому випадку, якщо
виконані наступні вимоги:
■ Забезпечений вільний прохід для

виведення продуктів згоряння.
■ Система видалення продуктів зго-

ряння з надлишковим тиском є
газонепроникною.

■ Перевірити міцність монтажу
кришки ревізійних отворів.

■ Отвори, призначені для подачі
достатньої кількості повітря для
горіння, відкриті і виконані без мож-
ливості замикання.

■ Дотримання чинних приписів щодо
встановлення та введення в екс-
плуатацію системи видалення про-
дуктів згоряння.

Небезпека
Негерметичні або забиті
системи видалення продуктів
згоряння або недостатня
подача повітря для горіння
викликають небезпечні для
життя отруєння монооксидом
вуглецю, що міститься в про-
дуктах згоряння.
Забезпечити належну роботу
системи видалення продуктів
згоряння. Отвори, що викори-
стовуються для подачі повітря
для горіння, мають бути вико-
нані без можливості зами-
кання.
Уникати відведення конден-
сату через пристрій захисту
від вітру.

Послідовність монтажу

Монтаж водогрійного котла і з'єднань  (продовження)

61
78

64
7



27

4x

2x

1.

2.

Електричні підключення 

Вказівка щодо підключення
приладдя
При підключенні дотримува-
тися вимог окремих інструкцій
з монтажу, що додаються до
приладдя.

Послідовність монтажу

Відкриття корпусу контролера 
61

78
64

7
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A

B E

%1 2 3 4

X1

X7

F

X2
LN

X2

X11

C D

X13

X1 Датчик температури ємності E
(тільки для газових опалюваль-
них пристроїв)

X2 Підключення до мережі F
(230 В, 50 Гц)

X7 Лінія підключення (приладдя), в
комплекті:
A ■ Термостат приміщення

(приладдя)
– Vitotrol 100, тип UTDB
– Vitotrol 100, тип RT-LV

■ Vitoconnect 100 Open
Therm (приладдя)

B Датчик зовнішньої темпера-
тури (приладдя)
або датчик температури
приміщення, № для замо-
влення 7554227

X11 Зовнішній модуль розширення
або підключення каскаду D
(приладдя)

X13 Вхід сигналу несправності для
зовнішнього реле C 

Послідовність монтажу

Електричні підключення  (продовження)

61
78

64
7



29

Датчик зовнішньої температури або датчик температури
приміщення (приладдя)

1. Змонтувати датчик температури.

Місце монтажу датчика зов-
нішньої температури:
■ На північній або північно-захід-

ній стіні, на висоті 2 - 2,5 м над
рівнем землі, а в багатоповер-
хових будівлях - у верхній поло-
вині 3-го поверху

■ Не встановлювати над вікнами,
дверима і витяжними отворами

■ Не встановлювати безпосе-
редньо під балконом або водо-
стічним жолобом

■ Не затиньковувати
■ Підключення:

2-жильний кабель, довжиною
макс. 35 м при поперечному
перерізі жили 1,5 мм2 

2. Під'єднати з'єднувальний кабель
до гнізда „X7“.

3. Підключити датчик темпера-
тури:
Датчик температури приміщення
або датчик зовнішньої темпера-
тури до клем 3 і 4

Вказівка
Клеми 1 і 2: Термостати
приміщення Open Therm або
термостати приміщення з часо-
вою програмою

4. Під час введення в експлуатацію
налаштувати роботу датчика на
контролері (див. стор. 37).

Опис функції див. на стор. 80.

Послідовність монтажу

Електричні підключення  (продовження)

61
78
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Підключення до електромережі

Розпорядження і директиви

Небезпека
Неправильно виконаний мон-
таж електропроводки може
призвести до ураження елек-
тричним струмом та пошкод-
ження пристрою.

Виконати підключення до
електромережі і вжити захис-
них заходів (наприклад, вико-
ристовувати схему захисту від
струму короткого замикання
або струму витоку) згідно з
наступними нормами:
■ Розпорядження VDE
■ Технічні умови підключення,

що визначені місцевим під-
приємством енергопоста-
чання

Додатково ми рекомендуємо встано-
вити чутливий до всіх видів струму
пристрій захисту від струмів витоку
(
клас захисту від струму витоку B  
) для постійних струмів (витоку), які
можуть виникати при роботі з енер-
гоефективним обладнанням.
Забезпечити захист мережевого
кабелю запобіжниками з макс. 16 A.

Небезпека
Відсутність заземлення на
елементах установки в разі
несправності електричної
системи може призвести до
небезпечних травм внаслідок
впливу електричного струму.
Пристрій і трубопроводи
мають бути з'єднані з систе-
мою вирівнювання потенціалів
будівлі.

Прокладання з’єднувальних кабелів 

! Увага
Контакт з'єднувальних кабелів
з гарячими деталями призво-
дить до пошкодження кабелів.

При прокладанні і кріпленні
з'єднувальних кабелів замов-
ником необхідно стежити за
тим, щоб не перевищувалася
максимально допустима тем-
пература кабелів.

Послідовність монтажу

Електричні підключення  (продовження)

61
78

64
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3.

4.

2.
1.

Вказівка
Закріпити кабель кабельною стяж-
кою на опорі контролера.

Послідовність монтажу

Прокладання з’єднувальних кабелів  (продовження)

61
78
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Додаткові вказівки щодо робочих кроків див. відповідну вказану сторінку

Операції з первинного введення в експлуатацію

Операції з огляду

Операції з технічного обслуговування Сторінка

• • • 1. Заповнення опалювальної установки і видалення
повітря ........................................................................... 34

• 2. Налаштування часу і дати .......................................... 36

• 3. Налаштування роботи з датчиком зовнішньої
температури або датчиком температури
приміщення ................................................................... 37

• 4. Налаштування роботи із зовнішнім модулем
розширення ................................................................... 38

• 5. Вимкнення приготування гарячої води ................... 38

• 6. Обмеження максимальної потужності опалення ... 39

• • 7. Перевірка виду газу ..................................................... 40

• • • 8. Перевірка статичного і динамічного тиску газу ..... 40

• • • 9. Вимірювання тиску на форсунці ............................... 42

• • 10. Спорожнення водогрійного котла ............................. 46

• • 11. Перевірка і очищення ущільнення пальника .......... 46

• • • 12. Перевірка мембранного розширювального баку і
тиску установки ............................................................ 48

• • 13. Перевірка і очищення теплообмінника продуктів
згоряння ......................................................................... 49

• • 14. Перевірка електрода розпалу та електрода
іонізації .......................................................................... 50

• • • 15. Перевірка функціонування запобіжних клапанів
• • • 16. Вимірювання емісії шкідливих речовин в

продуктах згоряння ..................................................... 51

• • • 17. Вимірювання струму іонізації .................................... 52

• • • 18. Перевірка герметичності всіх підключень
контурів опалення та ГВП

Первинне введення в експлуатацію, огляд, технічне обслуговування

Первинне введення в експлуатацію, огляд, технічне обслуговування
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Операції з первинного введення в експлуатацію

Операції з огляду

Операції з технічного обслуговування Сторінка

• • • 19. Перевірка вільної прохідності та герметичності
системи видалення продуктів згоряння

• • • 20. Перевірка міцності електричних підключень
• • • 21. Перевірка герметичності деталей газового тракту

при робочому тиску...................................................... 53

• 22. Інструктаж користувача установки............................ 53

Первинне введення в експлуатацію, огляд, технічне обслуговування

 Первинне введення в експлуатацію, огляд,… (продовження)
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Заповнення опалювальної установки і видалення повітря 

! Увага
Непридатна для заповнення
вода сприяє утворенню накипу
і корозії і може призвести до
пошкодження водогрійного
котла.
■ Перед заповненням опалю-

вальну установку слід
ретельно промити.

■ Для заповнення необхідно
використовувати лише воду
питної якості. Загальна кон-
центрація кальцію Ca2+ та
магнію Mg2+ у воді для
заповнення не може переви-
щувати 450 мг/л .

■ У областях із жорсткістю
води > 450 мг/л необхідно
передбачити встановлення
установки для зниження
жорсткості води.

■ Установки для зниження
жорсткості теплоносія поста-
чаються компанією
Viessmann.

■ Значення pH води для
наповнення має знаходи-
тися в межах між 6,5 і 8,5.

■ До води, що заповнює
систему, можна додавати
антифриз, придатний спе-
ціально для опалювальних
установок. Виробник анти-
фризу зобов'язаний надати
сертифікат придатності
антифризу.

A

A Кран наповнення

1. Перевірити тиск на вході мем-
бранного розширювального бака
(див. стор. 48).

2. Закрити запірний газовий кран.

Первинне введення в експлуатацію, огляд, технічне обслуговування

Інші дані про робочі кроки
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3. Заповнення опалювальної уста-
новки
■ Газовий котел, що працює в

режимі теплоти згоряння:
Через кран наповнення з ком-
плекту підключення (у разі
наявності) або через кран
наповнення, який надає замов-
ник.

■ Газовий комбінований водогрій-
ний котел:
Через кран наповнення з ком-
плекту підключення (у разі
наявності) або через кран
наповнення A з нижнього боку
котла.

Мінімальний тиск установки
0,8 бар (0,08 МПа) .

4. ! Увага
Якщо мінімальний тиск
установки знижується
нижче
> 0,8 бар (0,08 МПа), цир-
куляційний насос ушкод-
жується.
В разі падіння тиску слід
негайно додати воду.
Під час операції напов-
нення та видалення
повітря забезпечити міні-
мальний тиск в уста-
новці 0,8 бар (0,08 МПа) .

5. Увімкнути мережевий вимикач на
контролері.

6. Активувати функцію заповнення
та видалення повітря, див.
наступний розділ.

7. Після повного заповнення і вида-
лення повітря вимкнути мереже-
вий вимикач на контролері.
За 30 хвилин робота функції
завершується автоматично.

8. Закрити кран наповнення.

Первинне введення в експлуатацію, огляд, технічне обслуговування
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Активація функції наповнення та видалення повітря

1. Одночасно натискати кнопку
MODE і  протягом близько
5 секунд.
■ З'являється „SEt“.
■  миготить.
■ З’являється додаткова індика-

ція „PL:1“.

2. Натиснути MODE.

3. Натисканням /  вибрати „P02“.

4. OK для підтвердження

5. Натисканням  вибрати „On“.

6. OK для підтвердження

7. Натиснути MODE для виходу з
меню.

Функція наповнення та вида-
лення повітря активна:
■ З'являються „Air“,  та час у

хвилинах, що залишився до
завершення роботи функції.

 
■ Циркуляційний насос працює

постійно.
■ 3-ходовий клапан кожні

5 секунд поперемінно переми-
кається в напрямку опалення
або приготування гарячої води.
Це дозволяє заповнити всю
опалювальну установку.

■ Пальник вимкнений.

Налаштування часу і дати 

01. Одночасно натискати кнопку
MODE і  протягом близько
5 секунд.
„SEt“ і  миготять.

02. Натиснути MODE.

03. Натисканням /  вибрати 12-
годинний або 24-годинний
режим.

04. OK для підтвердження

05. Натисканням /  вибрати
поточну годину.

06. OK для підтвердження

07. Натисканням /  вибрати
поточну хвилину.

08. OK для підтвердження

Первинне введення в експлуатацію, огляд, технічне обслуговування
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09. Натисканням /  вибрати
поточний день тижня.
Значення: d.1 = понеділок ... d.7
= неділя

10. OK для підтвердження

11. Натисканням /  вибрати
поточний місяць.

12. OK для підтвердження

13. Натисканням /  вибрати
поточний день.

14. OK для підтвердження

15. Натисканням /  вибрати
поточний рік.

16. OK для підтвердження
З'являється базова індикація.

Налаштування роботи з датчиком зовнішньої температури
або датчиком температури приміщення 

Якщо до контролера підключений
датчик зовнішньої температури або
датчик температури приміщення:
Налаштувати функціонування на
контролері.

01. Одночасно натискати кнопку
MODE і  протягом близько
5 секунд.
■ „SEt“ і  миготять
■ З’являється додаткова індика-

ція „PL:1“
■ У верхній області дисплея відо-

бражається 

02. Натиснути MODE.

03. Натисканням /  вибрати
„P10“.

04. OK для підтвердження

05. Натисканням /  вибрати код
доступу 2 для рівня параметрів
2.

06. OK для підтвердження
■ З’являється додаткова індика-

ція „PL:2“
■ У верхній області дисплея відо-

бражається 

07. MODE для підтвердження

08. Натисканням /  вибрати
„P14“.

09. OK для підтвердження

10. Натисканням /  вибрати функ-
цію.
■ Датчик зовнішньої темпера-

тури: „OTC“
■ Датчик температури примі-

щення: „RTC“

11. OK для підтвердження

12. MODE для виходу з рівня пара-
метрів.

Первинне введення в експлуатацію, огляд, технічне обслуговування
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Налаштування роботи із зовнішнім модулем розширення

Якщо до контролера підключений
зовнішній модуль розширення:
Налаштувати функціонування на
контролері.

01. Одночасно натискати кнопку
MODE і  протягом близько
5 секунд.
■ „SEt“ і  миготять
■ З’являється додаткова індика-

ція „PL:1“
■ У верхній області дисплея відо-

бражається 

02. Натиснути MODE.

03. Натисканням /  вибрати
„P10“.

04. OK для підтвердження

05. Натисканням /  вибрати код
доступу 2 для рівня параметрів
2.

06. OK для підтвердження
■ З’являється додаткова індика-

ція „PL:2“
■ У верхній області дисплея відо-

бражається 

07. MODE для підтвердження

08. Натисканням /  вибрати
„P28“.

09. OK для підтвердження

10. Натисканням /  налаштувати
3.

11. OK для підтвердження

12. MODE для виходу з рівня пара-
метрів.

■ Якщо зв'язок між контролером і
модулем розширення існує, 
миготять одночасно.

■ Якщо зв'язок між контролером і
модулем розширення відсутній, 
миготять поперемінно. Відобра-
жається помилка „CC“.
Повторити кроки роботи та у пара-
метрі „P28“ встановити значення 0.
Після цього знов повторити кроки
та знов встановити значення 3.

Інструкція з монтажу та сервіс-
ного обслуговування
Зовнішній модуль розширення

Вимкнення приготування гарячої води 

Якщо водогрійний котел має працю-
вати без приготування гарячої води
(газовий котел, що працює в режимі
теплоти згоряння):
Вимкнути функцію на контролері.

01. Одночасно натискати кнопку
MODE і  протягом близько
5 секунд.

Первинне введення в експлуатацію, огляд, технічне обслуговування
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■ „SEt“ і  миготять
■ З’являється додаткова індика-

ція „PL:1“
■ У верхній області дисплея відо-

бражається 

02. Натиснути MODE.

03. Натисканням /  вибрати
„P10“.

04. OK для підтвердження

05. Натисканням /  вибрати код
доступу 2 для рівня параметрів
2.

06. OK для підтвердження
■ З’являється додаткова індика-

ція „PL:2“
■ У верхній області дисплея відо-

бражається 

07. MODE для підтвердження

08. За допомогою /  вибрати
„P13“.

09. OK для підтвердження

10. Натисканням /  налаштувати
„On“.

11. OK для підтвердження

12. MODE для виходу з рівня пара-
метрів.
Приготування гарячої води та всі
поєднані з цим функції деактиво-
вані.

Вказівка
Якщо приготування гарячої
води має бути активоване знов,
встановити значення „OFF“.

Обмеження максимальної потужності опалення

1. Одночасно натискати кнопку
MODE і  протягом близько
5 секунд.
■ „SEt“ і  миготять.
■ З’являється додаткова індика-

ція „PL:1“.

2. Натиснути MODE.

3. Натисканням /  вибрати „P03“.

4. OK для підтвердження

5. Клавішами /  налаштувати
макс. потужність опалення у %
верхньої номінальної теплової
потужності.
Діапазон налаштування 40 -
100 % 

6. OK для підтвердження

7. MODE для виходу з рівня пара-
метрів.

Первинне введення в експлуатацію, огляд, технічне обслуговування
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Перевірка виду газу

У заводському стані Vitopend 100-W
попередньо налаштований для
роботи на природному газі.

Запитати тип газу та індекс Воббе
(Ws) у підприємства з газопостачання
та порівняти їх з даними, вказаними
на наклейці на пальнику.

Водогрійний котел може експлуа-
туватися у наступному діапазоні
індексу Воббе:
Втс кВтг/м3 МДж/м3 
Природний газ H 12,7 -

15,2
45,6 -
54,8

Зріджений газ
P/B

20,3 -
24,3

72,9 -
87,3

Перевірка статичного і динамічного тиску газу

Небезпека
Утворення чадного газу (СО)
внаслідок неправильної
настройки пальника може зав-
дати значної шкоди здоров'ю.
До і після проведення робіт на
газових приладах необхідно
виміряти вміст СО.

Робота на зрідженому газі
При першому введенні в експлуата-
цію/заміні двічі промити резервуар
зрідженого газу. Після промивання
ретельно видалити повітря з
резервуара і з'єднувального газопро-
воду.

Вказівка
Щоб виключити можливості
неконтрольованого підсмоктування
повітря крізь нещільності, необхідно
встановити захисну кришку.

1. Закрити запірний газовий кран.

2. 

Послабити, але повністю не від-
кручувати, гвинт у вимірюваль-
ному штуцері A газового комбі-
нованого регулятора. Під'єднати
манометр.

3. Відкрити запірний газовий кран.

4. Виміряти статичний тиск.
Задане значення: макс. 57,5 мбар
(5,75 кПа) 

Первинне введення в експлуатацію, огляд, технічне обслуговування
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5. Ввести водогрійний котел в екс-
плуатацію.

Вказівка
Під час першого введення в екс-
плуатацію прилад може сигналі-
зувати несправність внаслідок
наявності залишку повітря в
лінії подачі газу (код несправно-
сті „F04“). Приблизно за
5 секунд виконати скидання для
розблокування пальника:
Одночасно натиснути кнопки
MODE і OK, поки не почне миго-
тіти .

6. Виміряти динамічний тиск газу
(тиск витікання).

Задане значення:
■ Природний газ: 20 мбар

(2,0 кПа)
■ Зріджений газ P/B: 30/37 мбар

3,0/3,7 кПа)

Вказівка
Для вимірювання динамічного
тиску газу використовувати від-
повідні вимірювальні прилади з
роздільною здатністю не менше
0,1 мбар.

7. Вжити заходів згідно з наступною
таблицею.

8. Вимкнути мережевий вимикач на
контролері (водогрійний котел
вимикається), закрити запірний
газовий кран, від'єднати мано-
метр, закрутити гвинт вимірю-
вального патрубка A.

9. Відкрити запірний газовий кран і
ввести котел в експлуатацію.

Небезпека
Витік газу на вимірюваль-
ному штуцері може стати
причиною вибуху.
Перевірити герметичність
патрубка для вимірю-
вання.

Первинне введення в експлуатацію, огляд, технічне обслуговування
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Динамічний тиск (тиск витікання) Заходи
природний газ H зріджений газ P
Нижче 10 мбар
(1,0 кПа) 

Нижче 30 мбар
(3,0 кПа) 

Не вводити прилад в експлуатацію і
сповістити підприємство газопоста-
чання або постачальника зрідженого
газу.

10 - 25 мбар
(1,0 - 2,5 кПа) 

30 - 57 мбар
(3,0 - 5,7 кПа) 

Ввести водогрійний котел в експлуа-
тацію.

Більше 25 мбар
(2,5 кПа) 

Більше 57 мбар
(5,7 кПа) 

На вході установки підключити окре-
мий регулятор тиску газу і налаштува-
ти його на значення тиску 20 мбар/
2 кПа для природного газу або
30 мбар/ 3 кПа для зрідженого газу.
Сповістити підприємство з газопоста-
чання або постачальника зрідженого
газу.

Вимірювання тиску на форсунці

A Вимірювальний патрубок
B Ковпачок
C Гвинт
D Гвинт з хрестоподібним шліцом

01. Вимкнути мережевий вимикач на
контролері (водогрійний котел
вимикається)

02. Закрити запірний газовий кран.

03. Ослабити гвинт у вимірюваль-
ному патрубку A, не викручуйте
його. Під'єднати манометр.

04. Відкрити запірний газовий кран.
Увімкнути мережевий вимикач на
контролері.

Первинне введення в експлуатацію, огляд, технічне обслуговування

Інші дані про робочі кроки (продовження)
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05. Налаштувати максимальну
теплову потужність
Забезпечення відбір тепла опа-
лювальною установкою.
1. Одночасно натискати кнопку

MODE і  протягом близько
5 секунд.
■ „SEt“ і  миготять.
■ З’являється додаткова інди-

кація „PL:1“.
2. Натиснути MODE.

На головному екрані
з'являється „P01“.

3. OK для підтвердження
4. Натисканням  вибрати „On“.
5. OK для підтвердження

На додатковому екрані
з'являється „LO“.

6. Натиснути MODE.
7. Натисканням  вибрати „HI“.

Пальник працює на макси-
мальному значенні теплової
потужності.

°C

 

06. Відкрутити ковпачокB з газового
комбінованого регулятора.

07. Виміряти тиск у жиклері при мак-
симальній тепловій потужності. У
разі відхилення від значення в
наведеній нижче таблиці відрегу-
лювати тиск у жиклері для макси-
мальної теплової потужності за
допомогою гвинта C (розмір
ключа 10).

08. Налаштувати мінімальну теп-
лову потужність:
Натисканням /  можна пере-
мкнути безпосередньо між мак-
симальною та мінімальною теп-
ловою потужністю.
Для мінімальної теплової потуж-
ності встановити „LO“.

°C

Вказівка
Приблизно за 30 хвилин робота
з мінімальною або максималь-
ною тепловою потужністю
автоматично припиняється
або натискати OK і MODE
одночасно, поки не почне миго-
тіти .

Первинне введення в експлуатацію, огляд, технічне обслуговування

Інші дані про робочі кроки (продовження)
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09. Виміряти тиск у жиклері при міні-
мальній тепловій потужності. У
разі відхилення від значення в
наведеній нижче таблиці відрегу-
лювати тиск у жиклері для міні-
мальної теплової потужності за
допомогою гвинта з хрестоподіб-
ним шліцом  D. Притримувати
гвинтC (розмір ключа 10).

10. Пригвинтити ковпачокB .

11. Перевірити значення налашту-
вання.

12. Вимкнути мережевий вимикач на
контролері (водогрійний котел
вимикається), закрити запірний
газовий кран, від'єднати мано-
метр, закрутити гвинт вимірю-
вального патрубка A.

13. Відкрити запірний газовий кран і
ввести котел в експлуатацію.

Небезпека
Витік газу на вимірюваль-
ному штуцері може стати
причиною вибуху.
Перевірити герметичність
патрубка для вимірю-
вання.

8,5 - 12,0 кВт
Номінальна теплова потужність кВт 8,5 12,0
Природний газ    
Жиклер Ø мм 1,35 1,35
Тиск у жиклері 
У розрахунку на динамічний тиск 20 мбар 

мбар 1,1 3,2

Зріджений газ    
Жиклер Ø мм 0,85 0,85
Тиск у жиклері 
У розрахунку на динамічний тиск
30/37 мбар 

мбар 3,0 6,8

Первинне введення в експлуатацію, огляд, технічне обслуговування

Інші дані про робочі кроки (продовження)

61
78

64
7



45

8,5 - 24,0 кВт
Номінальна теплова потужність кВт 8,5 12,0 24,0
Природний газ     
Жиклер Ø мм 1,35 1,35 1,35
Тиск у жиклері 
У розрахунку на динамічний тиск
20 мбар 

мбар 1,1 3,2 10,5

Зріджений газ     
Жиклер Ø мм 0,85 0,85 0,85
Тиск у жиклері 
У розрахунку на динамічний тиск
30/37 мбар 

мбар 3,0 6,8 19,8

11,4 - 30,0 кВт
Номінальна теплова потужність кВт 11,4 30,0
Природний газ    
Жиклер Ø мм 1,35 1,35
Тиск у жиклері 
У розрахунку на динамічний тиск 20 мбар 

мбар 1,1 9,1

Зріджений газ    
Жиклер Ø мм 0,85 0,85
Тиск у жиклері 
У розрахунку на динамічний тиск 30/37 мбар 

мбар 1,4 17,5

13,8 - 34,0 кВт
Номінальна теплова потужність кВт 13,8 34,0
Природний газ    
Жиклер Ø мм 1,40 1,40
Тиск у жиклері 
У розрахунку на динамічний тиск 20 мбар 

мбар 0,9 10,0

Зріджений газ    
Жиклер Ø мм 0,85 0,85
Тиск у жиклері 
У розрахунку на динамічний тиск 30/37 мбар 

мбар 3,0 23,0

Вказівка
Наведені в таблицях значення тиску
на форсунці дійсні при наступних
умовах навколишнього середовища:

■ Тиск повітря: 1013 мбар
■ Температура: 15 °C
Число Воббе див. на стор. 40.

Первинне введення в експлуатацію, огляд, технічне обслуговування

Інші дані про робочі кроки (продовження)
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Спорожнення водогрійного котла

! Увага
Небезпека опіку
Спорожняти водогрійний котел
тільки у тому випадку, якщо
температура котлової води є
нижчою за 40 °C.
Інформацію про опитування
поточної температури котлової
води див. на стор. 62.

Вказівка
Спорожнення водогрійного котла
або опалювальної установки викону-
вати тільки у тому випадку, якщо
сервопривод перемикального кла-
пана знаходиться у середньому
положенні. Як тільки сервопривод
перемикального клапана перехо-
дить у середнє положення, вим-
кнути мережевий вимикач та елек-
троживлення на контролері, щоб не
дозволити насосу працювати у
холостому режимі.

Перевірка і очищення ущільнення пальника

Вимкнути вимикач на контролері і
знеструмити прилад.
Закрити запірний газовий кран і
вжити заходів для запобігання його
несанкціонованого відкриття.

Небезпека
Щоб уникнути завдавання
шкоди здоров’ю,
під час демонтажу пальника
слід користуватися відповід-
ними засобами індивідуаль-
ного захисту (наприклад, рука-
вицями).

Первинне введення в експлуатацію, огляд, технічне обслуговування

Інші дані про робочі кроки (продовження)
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4x

4x

4x

За потреби, продути пальник стисну-
тим повітрям або очистити мильним
розчином.

Промити чистою водою.

Первинне введення в експлуатацію, огляд, технічне обслуговування

Інші дані про робочі кроки (продовження)
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Перевірка мембранного розширювального баку і тиску
установки

Перевірку виконувати на установці,
яка охолонула.

1. Зчитати поточний тиск на мано-
метрі.

2. Спорожнити установку або
закрити ковпачковий клапан на
розширювальному баку і скинути
тиск таким чином, щоб манометр
показував 0 бар.

3. Якщо тиск на вході розширюваль-
ного бака нижче статичного тиску
установки: Додавати азот через
вимірювальний клапан A, поки
тиск на вході не перевищить ста-
тичний тиск установки на 0,1 -
0,2 бар (10 - 20 кПа).

4. Додавати воду (див. стор. 34),
поки при охолодженій опалю-
вальній установці тиск напов-
нення не буде дорівнювати мін.
0,8 бар (0,08 МПа) і на 0,1 -
0,2 бар (10 - 20 кПа) не переви-
щить тиск на вході розширюваль-
ного бака.
Доп. робочий тиск: 3 бар
(0,3 МПа)

Первинне введення в експлуатацію, огляд, технічне обслуговування

Інші дані про робочі кроки (продовження)
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Перевірка і очищення теплообмінника продуктів згоряння

За потреби продути теплообмінник
відхідних газів стиснутим повітрям
або очистити мильним розчином і
промити чистою водою.

Вказівка
Під час складання використовувати
нові ущільнювачі.

Первинне введення в експлуатацію, огляд, технічне обслуговування

Інші дані про робочі кроки (продовження)
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Перевірка електрода розпалу та електрода іонізації 

A

B

+1
-0,33

6 8

20
46

±2,523

+2,5
-3,5

+0
-2

+2 -0
,5

+3 -0
,5

A

B

A B

A Іонізаційний електрод B Електроди розпалу

Первинне введення в експлуатацію, огляд, технічне обслуговування

Інші дані про робочі кроки (продовження)
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У разі необхідності: Очистити елек-
троди розпалу B невеликою щіткою
або шліфувальним папером.

Вимірювання емісії шкідливих речовин в продуктах зго-
ряння 

З’єднувальне коліно котла

BA

1. Підключити газоаналізатор до
вимірювального отвору A.

2. Відкрити запірний газовий кран.
Ввести водогрійний котел в екс-
плуатацію.

3. Налаштувати максимальну теп-
лову потужність (див. стор. 43)
Виміряти вміст CO2 або O2 і CO.

4. Налаштувати мінімальну теплову
потужність (див. стор. 43)
Виміряти вміст CO2 або O2 і CO.

5. Вимкнути мережевий вимикач на
контролері.
Робота з мінімальною номіналь-
ною тепловою потужністю завер-
шена.

Повинні дотримуватися граничні зна-
чення згідно з EN 15 502 (вміст CO
< 1000  ppm).

Вказівка
Під час роботи має використовува-
тися незабруднене повітря, що
дозволить уникнути неполадок і
несправностей установки.

Якщо результат вимірювання вихо-
дить за межі допустимого діапазону,
перевірити наступне:
■ Герметичність системи LAS
■ Статичний і динамічний тиск газу

(див. стор. 40)
■ Тиск у жиклері (див. стор. 42)

Первинне введення в експлуатацію, огляд, технічне обслуговування

Інші дані про робочі кроки (продовження)
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Вимірювання струму іонізації

A

A

A Адаптер (поставляється як при-
ладдя)

1. Підключити вимірювальний при-
стрій згідно із зображенням.

2. Налаштувати максимальну теп-
лову потужність (див. стор. 43)

3. Струм іонізації при утворенні
полум'я: мін. 2 µA 
Якщо струм іонізації < 2 мкA:
Перевірити міжелектродний зазор
(див. стор. 50).

4. Вимкнути мережевий вимикач на
контролері.
Робота з максимальною номі-
нальною тепловою потужністю
завершена.

Первинне введення в експлуатацію, огляд, технічне обслуговування

Інші дані про робочі кроки (продовження)
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Перевірка герметичності деталей газового тракту при робо-
чому тиску

Небезпека
Витік газу може спричинити
вибух.
Перевірити газопроникність
деталей газового тракту.

! Увага
Використання аерозольного
засобу для пошуку течі може
призвести до несправностей у
роботі.
Не допускати потрапляння
аерозольного засобу для пош-
уку течі на електричні контакти
і мембранний отвір на газо-
вому клапані.

Інструктаж користувача установки

■ Виробник установки зобов'язаний
передати користувачеві інструкцію
з експлуатації та проінструктувати
його з питань експлуатації.

■ Після встановлення монтажник має
позначити систему видалення про-
дуктів згоряння та надати експлуа-
танту необхідні інструкції з техніки
безпеки для правильного та без-
печного використання установки.

Первинне введення в експлуатацію, огляд, технічне обслуговування

Інші дані про робочі кроки (продовження)
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Викликати рівень головних пара-
метрів:

1. Натисканням MODE вибрати
необхідні налаштування.

2. Натисканням /  вибрати необ-
хідне значення.
■ Підтвердити натисканням OK

та вийти з меню.
■ Або
■ Підтвердити натисканням

MODE та перейти до наступних
налаштувань.

Вказівка
Відображувані налаштування зале-
жать від оснащення опалювальної
установки.

Задане значення температури води в контурі ГВП
Символи Головний екран Додатковий екран
миготять відобража-

ються по-
стійно

  Температура, °C  

Задана температура теплоносія
Символи Головний екран Додатковий екран
миготять відобража-

ються по-
стійно

  Температура, °C  

Задана температура приміщення
Символи Головний екран Додатковий екран
миготять відобража-

ються по-
стійно

 
 

 Температура, °C  

Параметр

Рівень головних параметрів 
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Крива опалення
Символи Головний екран Додатковий екран
миготять відобража-

ються по-
стійно

 
 

 Крива опалення від
„1“ до „6“ або „dEF“
для заводського ста-
ну

 

Часова програма увімкнення/вимкнення приготування гарячої води
Символи Головний екран Додатковий екран
миготять відобража-

ються по-
стійно

 
 

p 

 „SEt“ „On“ 
або
„OFF“ 

Часова програма увімкнення/вимкнення режиму опалення
Символи Головний екран Додатковий екран
миготять відобража-

ються по-
стійно

 
 

p 

 „SEt“ „On“ 
або
„OFF“ 

Часова програма заданої температури теплоносія
Символи Головний екран Додатковий екран
миготять відобража-

ються по-
стійно

 
 

p 

 Температура, °C „L:1“ і I для ступеня 1
або
„L:2“ і поруч II для
ступеня 2

Параметр

Рівень головних параметрів  (продовження)
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Часова програма заданої температури приміщення для роботи з датчи-
ком температури приміщення
Символи Головний екран Додатковий екран
миготять відобража-

ються по-
стійно

 
 

p 
 

 Температура, °C  

Часова програма кривої опалення для роботи з датчиком зовнішньої
температури
Символи Головний екран Додатковий екран
миготять відобража-

ються по-
стійно

 
 

p 
 

 Крива опалення від
„1“ до „6“ або „dEF“
для заводського ста-
ну

 

Зимовий режим
Символи Головний екран Додатковий екран
миготять відобража-

ються по-
стійно

  „SEt“  

Літній режим
Символи Головний екран Додатковий екран
миготять постійно

  „SEt“  

Режим очікування
Символи Головний екран Додатковий екран
миготять відобража-

ються по-
стійно

  „SEt“  

Параметр

Рівень головних параметрів  (продовження)

61
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Виклик рівня параметрів 1:

1. Одночасно натискати кнопку
MODE і  протягом близько
5 секунд.
■ „SEt“ і  миготять.
■ З’являється додаткова індика-

ція „PL:1“.
■ У верхній області дисплея відо-

бражається 

2. Натиснути MODE.
■ На головному екрані

з'являється „P01“.
■  відображається, не миготить.

3. Натисканням /  вибрати пара-
метр.

4. OK для підтвердження

Режим перевірки димаря
Параметр Можливе переналашту-

вання
Головний екран Додатковий ек-

ран
„P01“ „OFF“ Режим перевірки

вимкнений
„On“ Режим перевірки

увімкнений
При увімкненому режимі
перевірки натисканням

/  перемикати між мак-
симальною та мінімаль-
ною тепловою потужні-
стю.

У режимі перевір-
ки увімкнено:
■ Температу-

ра, °C

У режимі перевір-
ки увімкнено:
„LO“ Для мін.

теплової по-
тужності

„HI“ Для макс.
теплової по-
тужності

Функція наповнення та видалення повітря
Параметр Можливе переналашту-

вання
Головний екран Додатковий ек-

ран
„P02“ „OFF“ Функція вимкнена

„On“ Функція увімкне-
на

У режимі перевір-
ки увімкнено:
■ „Air“

У режимі перевір-
ки увімкнено:
■ Час, що залиши-

вся, хвилини

Обмеження максимальної потужності опалення
Параметр Можливе переналашту-

вання
Головний екран Додатковий ек-

ран
„P03“ Макс. потужність опален-

ня у % верхньої номі-
нальної теплової потуж-
ності
Діапазон налаштування
40 - 100 % 

Потужність опа-
лення, %

 

Параметр

Рівень параметрів 1 
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Доступ до рівня параметрів 2
Параметр Можливе переналашту-

вання
Головний екран Додатковий ек-

ран
„P10“ Налаштування коду до-

ступу для рівня парамет-
рів 2

Код доступу  

Рівень параметрів 2 

1. Одночасно натискати кнопку
MODE і  протягом близько
5 секунд.
■ „SEt“ і  миготять
■ З’являється додаткова індика-

ція „PL:1“
■ У верхній області дисплея відо-

бражається 

2. Натиснути MODE.

3. Натисканням /  вибрати „P10“.

4. OK для підтвердження

5. Натисканням /  вибрати код
доступу 2 для рівня параметрів 2.

6. OK для підтвердження
■ З’являється додаткова індика-

ція „PL:2“.
■ У верхній області дисплея відо-

бражається .

7. MODE для підтвердження

8. Натисканням /  вибрати пара-
метр.

9. OK для підтвердження

Вимкнення приготування гарячої води
Параметр Можливе переналашту-

вання
Головний екран Додатковий ек-

ран
„P13“ „OFF“ Приготування га-

рячої води увім-
кнене

„On“ Приготування га-
рячої води вим-
кнене

  

Параметр

Рівень параметрів 1  (продовження)
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Зовнішній датчик температури (датчик температури приміщення/датчик
зовнішньої температури)
Параметр Можливе переналашту-

вання
Головний екран Додатковий ек-

ран
„P14“ „OFF“ без датчика тем-

ператури
„OTC“ з датчиком зов-

нішньої темпера-
тури

„RTC“ з датчиком тем-
ператури примі-
щення

  

Зовнішній модуль розширення
Параметр Можливе переналашту-

вання
Головний екран Додатковий ек-

ран
„P28“ 0 Без каскаду і без зов-

нішнього модуля роз-
ширення (заводський
стан)

1 Водогрійний котел є
ведучим

2 Водогрійний котел є
веденим

3 Зовнішній модуль роз-
ширення підключений

  

Параметр

Рівень параметрів 2  (продовження)
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     Індикація на дисп-
леї

 Захід  

 Запит теплогене-
рації від контро-
лера

 ні  Підвищити зада-
не значення, за-
безпечити відбір
тепла

 
  
     

  
так

     

 Вентилятор за-
пускається

ні Через прибл. 51 с
несправність
„F05“ 

 Перевірити реле
тиску повітря,
вентилятор, з’єд-
нувальні кабелі
вентилятора,
електроживлення
вентилятора

 
  
    

  
так

     

 Розпалення ні Несправність
„F04“ 

 Перевірити під-
ключення моду-
лю розпалюван-
ня

 
  
    

  
так

     

 Газовий комбіно-
ваний регулятор
відкривається

ні Несправність
„F04“ 

 Перевірити газо-
вий комбінова-
ний регулятор
(керування
230 В), перевіри-
ти динамічний
тиск газу

 
  

Діагностика

Послідовність операцій і можливі несправності 
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так

     

 Утворюється
струм іонізації
(більше 2 µA)
Символ A 

ні Несправність
„F04“ 

 Виміряти струм
іонізації, переві-
рити налашту-
вання електродів
і наявність повіт-
ря в лінії подачі
газу.

 
  

  
так

     

 Пальник працює ні Вимикається при
температурі ниж-
че встановленого
значення заданої
температури кот-
ла і відразу вклю-
чається знову

 Перевірити гер-
метичність систе-
ми видалення
продуктів згорян-
ня (рециркуляція
відхідних газів),
перевірити дина-
мічний тиск газу

 
  

       

Розблокування пристрою (скидання) 

Одночасно натиснути кнопки MODE і
OK, поки не почне миготіти  (ски-
дання).

Вказівка
Якщо повідомлення про несправ-
ність з'являється знов, знайти при-
чину несправності та усунути
несправність.

Діагностика

Послідовність операцій і можливі несправності  (продовження)
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Індикація Діапазон
„IF“ Опитування статусу (фактичні/задані значення), див.

стор. 62 
„Ct“ Опитування лічильника, див. стор. 64 
„AL“ Історія помилок (10 останніх повідомлень про несправно-

сті)
Значення повідомлень про несправності див. у „Індикація
несправностей“ зі сторінки 66 

■ Натисканням /  вибрати необ-
хідне опитування.
– На додатковому екрані відобра-

жається вибране опитування.
– На головному екрані відобра-

жається опитуване значення.
■ Натисканням MODE вибрати необ-

хідні області.

Опитування статусу 

Опитування Індикація Символи
миготять відобража-

ються по-
стійно

Фактичне значення температури
теплоносія

„IF01“  °C 

Задана температура теплоносія „IF02“   
 

°C 
Налаштована макс. потужність
опалення

„IF03“  % 

Фактичне значення температури
води в контурі ГВП

„IF04“  °C 

Задане значення температури во-
ди в контурі ГВП

„IF05“   
°C 

Об'єм витрати води контуру ГВП „IF06“   
Фактична температура колектора
(тільки у поєднанні із зовнішнім мо-
дулем розширення)

„IF07“   
°C 

Діагностика

Огляд можливих опитувань 
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Опитування Індикація Символи
миготять відобража-

ються по-
стійно

Фактична температура ємності
знизу (тільки у поєднанні із зовніш-
нім модулем розширення)

„IF08“   
°C 

 
Фактична температура ємності
зверху (тільки у поєднанні із зов-
нішнім модулем розширення)

„IF09“   
°C 

 
Поточна зовнішня температура
(для роботи з датчиком зовнішньої
температури)

„IF10“  °C 

Поточна температура приміщення
(для роботи з датчиком температу-
ри приміщення)

„IF10“  °C 

Налаштована крива опалення (для
роботи з датчиком зовнішньої тем-
ператури)

„IF11“   
 

Задана температура приміщення
(для роботи з датчиком температу-
ри приміщення)

„IF11“   
°C 

 
Статус пальника „IF12“   
Поточний струм модуляції „IF13“   
Поточна потужність пальника „IF14“  % 
--- „IF15“   
Положення газового електромагніт-
ного клапана („On“ або „OFF“)

„IF16“   

Статус вентилятора („On“ або
„OFF“)

„IF17“   

Статус циркуляційного насоса
(„On“ або „OFF“)

„IF18“   

Положення 3-ходового клапана
(„3CH“ (опалення) або „3dH“ (при-
готування гарячої води) або „3--“
(середнє положення))

„IF19“   

Тип котла „IF21“   
Open Therm („Ot“ „On“ або „Ot“
„OFF“)

„IF22“   

Діагностика

Опитування статусу  (продовження)
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Індикація розділена на макс. 3 блоки.

Приклад:
Години роботи пальника: 2540 годин 

Індикація „Ct01“: „002“ 
Індикація „Ct02“: „540“ 

Опитування Індикація Символи
миготять відобража-

ються по-
стійно

Години роботи контролера (значен-
ня тисячі)

„Ct01“  
 

I 

 

Години роботи контролера (значен-
ня одиниці)

„Ct02“  
 

0 

 

Години роботи пальника (значення
тисячі)

„Ct03“  
 

I 

 

Години роботи пальника (значення
одиниці)

„Ct04“  
 

0 

 

Спроби розпалювання (значення
мільйону)

„Ct05“  
II 

 

Спроби розпалювання (значення
тисячі)

„Ct06“  
I 

 

Спроби розпалювання (значення
одиниці)

„Ct07“  
0 

 

Вимоги теплогенерації приготуван-
ня гарячої води (значення мільйо-
ну)

„Ct11“  
II 

 

Вимоги теплогенерації приготуван-
ня гарячої води (значення тисячі)

„Ct12“  
I 

 

Вимоги теплогенерації приготуван-
ня гарячої води (значення одиниці)

„Ct13“  
0 

 

Вимоги теплогенерації режиму
опалення (значення мільйону)

„Ct08“  
II 

 

Вимоги теплогенерації режиму
опалення (значення тисячі)

„Ct09“  
I 

 

Вимоги теплогенерації режиму
опалення (значення одиниці)

„Ct10“  
0 

 

Діагностика

Опитування лічильника 

61
78

64
7



65

Опитування Індикація Символи
миготять відобража-

ються по-
стійно

Несправності (значення тисячі) „Ct14“  
I 

 

Несправності (значення одиниці) „Ct15“  
0 

 

Діагностика

Опитування лічильника  (продовження)
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am

am

Несправності відображаються на
дисплеї миготінням коду повідо-
млення (наприклад, „F30“) і симво-
лом несправності  або .

Код не-
справно-
сті на
дисплеї

Поведінка уста-
новки

Причина не-
справності

Заходи

06 Пальник заблокова-
ний

Тиск в установці
надто низький

Перевірити тиск в уста-
новці. В разі необхідно-
сті додати теплоносій
(див. стор. 34).

0A Пальник заблокова-
ний

Тиск підключення
газу надто низь-
кий

Перевірити тиск газу і
реле контролю тиску га-
зу.

0C Пальник заблокова-
ний

Напруга у мережі
електроживлення
надто низька

Перевірити мережеву
напругу.

CC Неналежна робота
зовнішнього модуля
розширення

Порушення зв'яз-
ку між контроле-
ром і зовнішнім
модулем розши-
рення

Перевірити лінію зв'язку
між контролером і зов-
нішнім модулем розши-
рення.

Усунення несправностей

Індикація несправностей на дисплеї 
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Код не-
справно-
сті на
дисплеї

Поведінка уста-
новки

Причина не-
справності

Заходи

F02 Пальник у стані по-
милки

Спрацював обме-
жувач температу-
ри.

Перевірити рівень на-
повнення опалювальної
установки. Перевірити
циркуляційний насос.
Видалити повітря з ус-
тановки. Перевірити об-
межувач температури
(див. стор. 76) і з’єд-
нувальні кабелі.
Одночасно натиснути
кнопки MODE+OK, поки
не почне миготіти 
(скидання).

F03 Пальник у стані по-
милки

Сигнал полум'я
вже існує під час
пуску пальника.

Перевірити електрод іо-
нізації та з'єднувальний
кабель.
Мережевий вимикач 
вимкнути і знову увім-
кнути (або скидання,
див. F02).

F04 Пальник у стані по-
милки

Сигнал полум'я
відсутній.

Перевірити електроди
розпалювання/іонізації
та з'єднувальні кабелі,
перевірити тиск газу, пе-
ревірити газову регулю-
вальну арматуру, розпа-
лювання і модуль роз-
палювання.
Вимкнути і знову увім-
кнути мережевий вими-
кач  (або скидання,
див. F02).

Усунення несправностей

Індикація несправностей на дисплеї  (продовження)
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Код не-
справно-
сті на
дисплеї

Поведінка уста-
новки

Причина не-
справності

Заходи

F05 Газовий топковий
автомат в стані не-
справності

Реле тиску повіт-
ря не розімкнуте
при пуску пальни-
ка або не зами-
кається при до-
сягненні наванта-
ження розпалю-
вання.

Перевірити систему
«Повітря/продукти зго-
ряння», шланги реле
тиску повітря, реле тис-
ку повітря і з'єднувальні
кабелі.
Вимкнути і знову увім-
кнути мережевий вими-
кач  (або скидання,
див. F02).

F08 Пальник у стані по-
милки

Реле газового
електромагнітно-
го клапана забло-
ковано

Перевірити реле, газо-
вий електромагнітний
клапан і з'єднувальні лі-
нії.
Вимкнути і знову увім-
кнути мережевий вими-
кач, див. F02.

F10 Постійний режим Коротке замикан-
ня датчика зов-
нішньої темпера-
тури або датчика
температури при-
міщення

Перевірити датчик (див.
стор. 72).

F18 Постійний режим Обрив датчика
зовнішньої тем-
ператури або
датчика темпера-
тури приміщення

Перевірити датчик (див.
стор. 72).

F30 Пальник заблокова-
ний

Коротке замикан-
ня датчика тем-
ператури котла

Перевірити датчик тем-
ператури котла (див.
стор. 76).

F38 Пальник заблокова-
ний

Переривання
датчика темпера-
тури котла

Перевірити датчик тем-
ператури котла (див.
стор. 76).

Усунення несправностей

Індикація несправностей на дисплеї  (продовження)
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Код не-
справно-
сті на
дисплеї

Поведінка уста-
новки

Причина не-
справності

Заходи

F51 Без приготування
гарячої води

Коротке замикан-
ня датчика тем-
ператури гарячої
води на виході/
датчика темпера-
тури ємності

Перевірити датчик (див.
стор. 76).

F59 Без приготування
гарячої води

Обрив датчика
температури га-
рячої води на ви-
ході/датчика тем-
ператури ємності

Перевірити датчик (див.
стор. 76).

F70 Неналежна робота
зовнішнього модуля
розширення

Коротке замикан-
ня датчика тем-
ператури
колектора S1 на
зовнішньому мо-
дулі розширення

Перевірити датчик.

Інструкція з мон-
тажу і сервісного
обслуговування
зовнішнього мо-
дуля розширення

 
F78 Неналежна робота

зовнішнього модуля
розширення

Обрив датчика
температури
колектора S1 на
зовнішньому мо-
дулі розширення

Перевірити датчик.

Інструкція з мон-
тажу і сервісного
обслуговування
зовнішнього мо-
дуля розширення

 
F80 Неналежна робота

зовнішнього модуля
розширення

Коротке замикан-
ня нижнього дат-
чика температури
ємності S2 на
зовнішньому мо-
дулі розширення

Перевірити датчик.

Інструкція з мон-
тажу і сервісного
обслуговування
зовнішнього мо-
дуля розширення

 

Усунення несправностей

Індикація несправностей на дисплеї  (продовження)
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Код не-
справно-
сті на
дисплеї

Поведінка уста-
новки

Причина не-
справності

Заходи

F88 Неналежна робота
зовнішнього модуля
розширення

Обрив нижнього
датчика темпера-
тури ємності S2
на зовнішньому
модулі розширен-
ня

Перевірити датчик.

Інструкція з мон-
тажу і сервісного
обслуговування
зовнішнього мо-
дуля розширення

 
F90 Неналежна робота

зовнішнього модуля
розширення

Коротке замикан-
ня верхнього дат-
чика температури
ємності S3 на
зовнішньому мо-
дулі розширення

Перевірити датчик.

Інструкція з мон-
тажу і сервісного
обслуговування
зовнішнього мо-
дуля розширення

 
F98 Неналежна робота

зовнішнього модуля
розширення

Обрив верхнього
датчика темпера-
тури ємності S3
на зовнішньому
модулі розширен-
ня

Перевірити датчик.

Інструкція з мон-
тажу і сервісного
обслуговування
зовнішнього мо-
дуля розширення

 

Усунення несправностей

Індикація несправностей на дисплеї  (продовження)

61
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! Увага
При монтажі або демонтажі
водогрійного котла або наступ-
них компонентів виходить
залишкова вода:
■ Водопроводи
■ Теплообмінник
■ Циркуляційні насоси

■ Пластинчастий теплообмін-
ник

■ Деталі, вмонтовані в опалю-
вальному контурі та контурі
ГВП.

Проникання води може спри-
чинити пошкодження інших
деталей.

Наступні деталі захищати від
проникнення води:
■ Компоненти контролера

(особливо в положенні для
технічного обслуговування)

■ Електричні деталі
■ Штекерні роз’єми
■ Електричні кабелі

Усунення несправностей

Ремонт 
61
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Датчик зовнішньої температури або датчик температури
приміщення 

A

B

1 2 3 4

X1

X7

X7 Лінія підключення (приладдя), в
комплекті:
A ■ Термостат приміщення

(приладдя)
– Vitotrol 100, тип UTDB
– Vitotrol 100, тип RT-LV

■ Vitoconnect 100 Open
Therm (приладдя)

B Датчик зовнішньої темпера-
тури (приладдя)
або датчик температури при-
міщення, № для замовлення
7554227

1. Відкрити корпус контролера. Див.
стор. 27.

2. Від'єднати кабелі датчика.

Усунення несправностей

Ремонт  (продовження)
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3. Виміряти опір датчика і порівняти
з кривою.

4. У разі сильного відхилення замі-
нити датчик.

Перевірка і очищення пластинчастого теплообмінника

Розблокувати і спорожнити опалювальний контур і контур ГВП водогрійного
котла.

Вказівка
З пластинчастого теплообмінника можуть виходити залишки води.

Усунення несправностей

Ремонт  (продовження)
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A

B

D C E

G F

D Подаюча магістраль опалюваль-
ного контуру

E Зворотня магістраль опалюваль-
ного контуру

F Холодна вода

G Гаряча вода

Перевірити підключення контуру ГВП
на предмет наявності накипу, а під-
ключення опалювального контура —
на предмет наявності забруднень. За
потреби очистити або замінити пла-
стинчастий теплообмінник.

Заміна пластинчастого теплооб-
мінника

1. Витягнути запобіжну скобу. Кроко-
вий мотор A витягнути уверх.

Усунення несправностей

Ремонт  (продовження)
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2. Відпустити 2 гвинти B та вий-
няти пластинчастий теплообмін-
ник C з ущільненнями.

3. Встановити пластинчастий теп-
лообмінник C з новими ущіль-
неннями у зворотній послідовно-
сті.
Момент затягування кріпильних
болтів: 4 Нм.

Вказівка
При монтажі слід дотримува-
тися правильного розташу-
вання кріпильних отворів і пра-
вильної установки ущільнювачів.
При монтажі пластинчастого
теплообмінника забезпечити
його правильне положення. Вра-
ховувати маркування „Top“
(верх).

4. Водогрійний котел скласти у зво-
ротній послідовності.

5. Наповнити водогрійний котел
водою, продути (видалити
повітря) і перевірити герметич-
ність.

Усунення несправностей

Ремонт  (продовження)
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Перевірка датчиків 

5

C

B

A

A Обмежувач температури
B Датчик температури котла
C Датчик температури гарячої води

на виході (газовий комбінований
водогрійний котел)

% Датчик температури ємнісного
водонагрівача (газовий проточ-
ний водогрійний котел)

Усунення несправностей

Ремонт  (продовження)

61
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1. Датчик температури котла:
■ Від'єднати кабелі від датчика.
■ Виміряти опір датчика і порів-

няти з кривою.
■ У разі сильного відхилення

замінити датчик.

! Увага
Датчик температури
котла знаходиться без-
посередньо у теплоносії
(небезпека опіку).
Перед заміною датчика
слід злити теплоносій.

 

2. Обмежувач температури:
Слід виконати наступну пере-
вірку, якщо після аварійного від-
ключення газовий топковий авто-
мат не розблоковується, хоча
температура води в котлі опу-
скається нижче 90 °C.
■ Від'єднати кабелі від датчика.
■ Перевірити протікання струму

через обмежувач температури
за допомогою універсального
вимірювального приладу.

■ Демонтувати несправний обме-
жувач температури.

■ Новий обмежувач температури
змастити теплопровідною
пастою і встановити.

■ Для розблокування одночасно
утримувати натиснутими кнопки
MODE і OK, поки не почне
миготіти символ . Процес
запалювання повторюється.

3. Датчик температури гарячої
води на виході (газовий комбі-
нований водогрійний котел):
■ Від'єднати кабелі від датчика.
■ Виміряти опір датчика і порів-

няти з кривою.
■ У разі сильного відхилення

замінити датчик.

! Увага
Датчик температури
гарячої води на виході
знаходиться безпосе-
редньо в воді контуру
ГВП (небезпека опіку).
Перед заміною датчика
спорожнити контур ГВП
водогрійного котла.

 

Усунення несправностей

Ремонт  (продовження)
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4. Датчик температури ємнісного
водонагрівача (газовий проточ-
ний водогрійний котел):
■ Штекер % від’єднати від

кабельного джгута на контро-
лері.

■ Виміряти опір датчика і порів-
няти з кривою.

■ У разі сильного відхилення
замінити датчик.

Перевірка запобіжника

F1

1. Вимкнути прилад.

2. Відкинути контролер та знати
кришку.

3. Перевірити запобіжник F1 (див.
схему з’єднань і підключень).

Усунення несправностей

Ремонт  (продовження)
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Небезпека
Неправильні або неналеж-
ним чином змонтовані
запобіжники можуть при-
звести до підвищеної
небезпеки пожежі.
■ Встановити запобіжники

без зайвих зусиль. Пра-
вильно розташувати
запобіжники.

■ Використовувати тільки
конструктивно ідентичні
типи з указаною характе-
ристикою спрацьову-
вання.

Усунення несправностей

Ремонт  (продовження)
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ÂMODE OK

B CA D E

0
l

A Дисплей
B Клавіша MODE, яка відкриває

меню. 
C Кнопки зі стрілками для прокру-

чування в меню або налашту-
вання значень

D Кнопка OK, для підтвердження
вибору або для зберігання вико-
наного налаштування

E Мережевий вимикач 

Опис функціонування

Режим опалення

При запиті теплогенерації термоста-
том приміщення підтримується
задане значення температури котло-
вої води, налаштоване на контролері.
Якщо запит теплогенерації відсутній,
то температура води в котлі підтри-
мується на заданому рівні для захи-
сту від замерзання.

Підвищення температури води в
котлі обмежується електронним тер-
мостатним обмежувачем в газовому
паливному автоматі на 84 °C.
Діапазон регулювання температури
подаючої магістралі: 40 - 80 °C.

Режим, залежний від зовнішньої температури

В режимі, залежному від зовнішньої
температури, (з підключеним датчи-
ком зовнішньої температури) темпе-
ратура котлової води регулюється
залежно від температури зов-
нішнього повітря.

Контролер

Органи керування та індикації 
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Крива опалення в режимі, залежному від зовнішньої температури
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A Не налаштовувати (крива опа-
лення „1“)

B Крива опалення „2“ 
C Крива опалення „3“ 
D Крива опалення „4“ 

E Крива опалення у заводському
стані „dEF“ 

F Крива опалення „5“ 
G Крива опалення „6“ 

Налаштування кривої опалення: Інструкція з експлуатації

Приготування гарячої води

Газовий проточний водогрійний
котел

Якщо температура ємності на 3 K
нижче заданого значення темпера-
тури ємності, то пальник, циркуляцій-
ний насос і 3-ходовий клапан вмика-
ються або перемикаються.

Якщо фактична температура ємності
підніметься на 3 K вище заданого
значення, пальник вимикається, і
активується вибігання насоса заван-
таження водонагрівача.

Контролер

Опис функціонування (продовження)
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Функція для підвищеної гігієни
гарячої води

Тільки для газових проточних водо-
грійних котлів з підключеним ємніс-
ним водонагрівачем:
1 раз на тиждень (по понеділках з
3:00 до 4:00) активується функція
для підвищеної гігієни гарячої води.
Якщо температура у ємнісному водо-
нагрівачі < 60 °C, контролер створює
запит теплогенерації для приготу-
вання гарячої води. Пальник і цирку-
ляційний насос вмикаються. Ємніс-
ний водонагрівач впродовж мін.
6 хвилин нагрівається до 67 °C. Під
час активації функції на дисплеї
з'являється „LEG“.

Функція для підвищеної гігієни гаря-
чої води активована у заводському
стані.

Газовий комбінований водогрій-
ний котел

Якщо реле протоку виявляє відбір
гарячої води ( > 3 л/хв), вмикаються
пальник і циркуляційний насос, а 3-
ходовий клапан перемикається на
приготування гарячої води.
Пальник виконує модуляцію залежно
від температури гарячої води на
виході, і обмежується термореле
(84 °C) у котловому контурі.

Функція захисту від замерзання 

Щоб забезпечити захист від замер-
зання, водогрійний котел має бути
увімкнений.

Захист водогрійного котла від
замерзання

Захист від замерзання без датчика
зовнішньої температури

В разі падіння температури котлової
води нижче 8 °C циркуляційний насос
виконує перемикання до досягнення
12 °C, 3/2-ходовий клапан знахо-
диться в положенні опалювального
контуру.

В разі подальшого охолодження
нижче 5 °C додатково вмикається
пальник, поки не буде досягнута тем-
пература котлової води 35 °C. 3/2-
ходовий клапан перемикається в
положення гарячої води та нагріває
до 57 °C.

Захист від замерзання з підключе-
ним датчиком зовнішньої темпера-
тури

В разі падіння зовнішньої темпера-
тури нижче 1 °C циркуляційний насос
вмикається, поки зовнішня темпера-
тура не досягне 3 °C.

Контролер

Опис функціонування (продовження)
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В разі постійного падіння темпера-
тури нижче 5 °C додатково вми-
кається пальник, поки не буде досяг-
нута температура котлової води
30 °C. 3/2-ходовий клапан переми-
кається в положення гарячої води та
нагріває до 57 °C.

Захист ємнісного водонагрівача
від замерзання

Якщо температура у ємнісному водо-
нагрівачі падає нижче 5 °C, акти-
вується функція захисту від замер-
зання. Пальник залишається увімкне-
ним, доки температура у ємнісному
водонагрівачі не досягне 7,5 °C.

Контролер

Опис функціонування (продовження)
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A Плата у пристрої
B Підключення до мережі

живлення
X6 C Газовий комбінований

регулятор
D 3-ходовий клапан

X7 E Датчик зовнішньої тем-
ператури ! (при-
ладдя)
або
Датчик температури
приміщення (приладдя)

F Vitotrol 100, тип UTDB
(Open Therm)

X8 Вентилятор
X9 Внутрішній циркуляційний

насос

Схеми

Схема електричних з'єднань 
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X11 H Зовнішній модуль
розширення AUX 900101
або з'єднувальний кабель
каскадної установки

X13 G Вихід сигналу несправ-
ності для зовнішнього реле

TR1-1/-2 Трансформатор розпалю-
вання

TR5/T6 Іонізація
§ Датчик температури котла
$ Датчик температури на

виході (тільки газовий ком-
бінований водогрійний
котел)

% Датчик температури ємніс-
ного водонагрівача (тільки
газовий одноконтурний
котел)

sÖ Циркуляційний насос
230 В~ 

dÖ Мотор перемикального кла-
пана

dG Газовий електромагнітний
клапан

fJ Обмежувач температури
a-Ö Вентилятор
aCA Перемикач тиску повітря
aVL Датчик об'ємної витрати
aND Реле контролю тиску води
a:Ö Модуляційна котушка

Схеми

Схема електричних з'єднань  (продовження)
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Газовий проточний водогрійний котел

Номінальна теплова потуж-
ність TПОД/TЗВ = 80/60 °C (ре-
жим опалення)

кВт 24,0 29,9/30,0 34,0

Номінальне теплове наван-
таження (опалення)

кВт 26,2 32,8 37,2

Номінальне теплове наван-
таження (приготування гарячої
води)

кВт 26,2 32,8 37,2

Тип конструкції  C12 
Категорія  II2H3B/P 
Рівень звукової потужності
(повне навантаження)

дБ
(А)

< 49 < 51 < 52

Коефіцієнт корисної дії     
Повне навантаження (100 %) % 91 91 90
Часткове навантаження (30 %) % 83 83 81
Витрата газу за максимальної
теплової потужності

    

Природний газ м3/г 2,77 3,47 3,94
Зріджений газ кг/г 2,09 2,55 2,91
Динамічний тиск газу     
Природний газ кПа 1,3/2,0 1,3/2,0 1,3/2,0
Зріджений газ кПа 3,7 3,7 3,7
NOx Клас 3 3 3
Макс. споживана елек. по-
тужність 

Вт 120 140 150

Мембранний розширюваль-
ний бак 

    

Вміст л 6 10 10
Тиск на вході бар

МПа
1

0,1
1

0,1
1

0,1
Доп. робочий тиск (опалю-
вальний контур)

бар
МПа

0,8 - 3
0,08 - 0,3

0,8 - 3
0,08 - 0,3

0,8 - 3
0,08 - 0,3

Температура теплоносія     
Мін. °C 40 40 40
Макс. °C 80 80 80
Налаштування обмежувача
температури 

°C 100 100 100

Налаштування електронних
термореле 

°C 84 84 84

Технічні характеристики

Технічні характеристики
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Номінальна теплова потуж-
ність TПОД/TЗВ = 80/60 °C (ре-
жим опалення)

кВт 24,0 29,9/30,0 34,0

Підключення відхідних газів/
припливного повітря 

7мм 60/100 60/100 60/100

Номінальна напруга В∼ 230 230 230
Можл. діапазон напруги (за
коливань в електричній мере-
жі)

В 170 - 253 170 - 253 170 - 253

Номінальна частота Гц 50 50 50
Номінальний струм A∼ 2,5 2,5 2,5
Вид захисту  IP X 4 D IP X 4 D IP X 4 D 
Клас захисту  I I I
Допустима температура на-
вколишнього середовища 

  

■ Експлуатація °C від 0 до +35 °C 
■ Зберігання та транспорту-

вання
°C від -20 до +50 °C 

Розміри     
Висота мм 725 725 725
Ширина мм 400 450 450
Глибина мм 340 360 360
Маса кг 31 38 38

Газовий комбінований водогрійний котел

Номінальна теплова по-
тужність TПОД/TЗВ =
80/60 °C (опалення)

кВт 12,0 24,0 29,9/30,0 34,0

Номінальне теплове на-
вантаження (опалення)

кВт 13,3 26,2 32,8 37,2

Номінальне теплове на-
вантаження (приготуван-
ня гарячої води)

кВт 26,2 26,2 32,8 37,2

Тип конструкції  C12 
Категорія  II2H3B/P 
Рівень звукової потуж-
ності (повне навантажен-
ня)

дБ
(А)

< 48 < 49 < 51 < 52

Технічні характеристики

Технічні характеристики (продовження)
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Номінальна теплова по-
тужність TПОД/TЗВ =
80/60 °C (опалення)

кВт 12,0 24,0 29,9/30,0 34,0

Коефіцієнт корисної дії      
Повне навантаження
(100 %)

% 86 91 91 90

Часткове навантаження
(30 %)

% 83 83 83 81

Витрата газу за макси-
мальної теплової потужно-
сті

     

Природний газ м3/г 1,41 2,77 3,47 3,94
Зріджений газ кг/г 1,04 2,09 2,55 2,91
Динамічний тиск газу      
Природний газ кПа 1,3/2,0 1,3/2,0 1,3/2,0 1,3/2,0
Зріджений газ кПа 3,7 3,7 3,7 3,7
NOx Кла

с
3 3 3 3

Макс. споживана елек.
потужність 

Вт 100 120 140 150

Мембранний розширю-
вальний бак 

     

Вміст л 6 6 10 10
Тиск на вході бар

МП
а

1
0,1

1
0,1

1
0,1

1
0,1

Доп. робочий тиск (опа-
лювальний контур)

бар
МП

а

0,8 - 3
0,08 - 0,3

0,8 - 3
0,08 - 0,3

0,8 - 3
0,08 - 0,3

0,8 - 3
0,08 - 0,3

Температура теплоносія      
Мін. °C 40 40 40 40
Макс. °C 80 80 80 80
Температура води конту-
ру ГВП (діапазон регулю-
вання)

     

Мін. °C 35 35 35 35
Макс. °C 57 57 57 57

Технічні характеристики

Технічні характеристики (продовження)
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Номінальна теплова по-
тужність TПОД/TЗВ =
80/60 °C (опалення)

кВт 12,0 24,0 29,9/30,0 34,0

Робочий тиск (контур
ГВП)

     

Мін. МП
а

0,3 0,3 0,3 0,3

Макс. МП
а

1,0 1,0 1,0 1,0

Номінальна кількість во-
ди при приготуванні гаря-
чої води (ΔT = 30 К)

л/хв 11,3 11,3 14,1 16,0

Налаштування обмежу-
вача температури 

°C 100 100 100 100

Налаштування електрон-
них термореле 

°C 84 84 84 84

Підключення відхідних
газів/припливного повіт-
ря 

7м
м

60/100 60/100 60/100 60/100

Номінальна напруга В∼ 230 230 230 230
Можл. діапазон напруги
(за коливань в електрич-
ній мережі)

В 170 - 253 170 - 253 170 - 253 170 - 253

Номінальна частота Гц 50 50 50 50
Номінальний струм A∼ 2,5 2,5 2,5 2,5
Вид захисту  IP X 4 D IP X 4 D IP X 4 D IP X 4 D 
Клас захисту  I I I I
Допустима температура
навколишнього середо-
вища 

  

■ Експлуатація °C від 0 до +35 °C 
■ Зберігання та транспор-

тування
°C від -20 до +50 °C 

Розміри      
Висота мм 725 725 725 725
Ширина мм 400 400 450 450
Глибина мм 340 340 360 360
Маса кг 32 32 39 40

Технічні характеристики

Технічні характеристики (продовження)
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Параметри підключення

Вказівка
Параметри підключення наведені
лише для документації (наприклад,
для заявки на газ) або з метою
додаткової волюметричної пере-
вірки налаштування. Внаслідок
заводського налаштування заборо-
няється змінювати зазначені тут
значення тиску газу.

Параметри підключення 8,5 - 12,0 кВт
Номінальна теплова
потужність 

кВт 8,5 11 12

Ном. теплове наванта-
ження 

кВт 9,5 12,3 13,3

Потужність, що спожи-
вається при макс. на-
вантаженні

    

Природний газ м3/г 1,01 1,3 1,41
л/хв 16,75 21,4 23,3

Зріджений газ кг/г 0,74 0,96 1,04

Параметри підключення 8,5 - 24,0 кВт
Номінальна
теплова по-
тужність 

кВт 8,5 11 12 15 18 21 24,0

Ном. теплове
навантажен-
ня 

кВт 9,5 12,3 13,3 16,7 20,0 23,3 26,2

Потужність,
що спожи-
вається при
макс. наванта-
женні

        

Природний газ м3/г 1,01 1,3 1,41 1,76 2,12 2,47 2,77
л/хв 16,75 21,4 23,3 29,1 34,92 40,74 46,17

Зріджений газ кг/г 0,74 0,96 1,04 1,3 1,56 1,82 2,03

Технічні характеристики

Технічні характеристики (продовження)
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Параметри підключення 11,4 - 29,9/30,0 кВт
Номінальна
теплова по-
тужність 

кВт 11,4 15 18 21 24 27 30

Ном. теплове
навантажен-
ня 

кВт 13,5 16,7 20,0 23,3 26,7 30,0 32,8

Потужність,
що спожи-
вається при
макс. наванта-
женні

        

Природний газ м3/г 1,43 1,77 2,12 2,47 2,82 3,17 3,47
л/хв 23,81 29,18 34,94 40,74 46,56 52,38 57,83

Зріджений газ кг/г 1,05 1,31 1,56 1,82 2,08 2,35 2,55

Параметри підключення 13,8 - 34,0 кВт
Номінальна
теплова по-
тужність 

кВт 13,8 15 18 21 24 27 34,0

Ном. теплове
навантажен-
ня 

кВт 14,7 16,7 20,0 23,3 26,7 30,0 37,2

Потужність,
що спожи-
вається при
макс. наванта-
женні

        

Природний газ м3/г 1,56 1,77 2,12 2,47 2,82 3,17 3,94
л/хв 25,93 29,18 34,94 40,74 46,56 52,38 65,61

Зріджений газ кг/г 1,14 1,31 1,56 1,82 2,08 2,35 2,89

Технічні характеристики

Технічні характеристики (продовження)
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Вироби Viessmann є придатними для
вторинної обробки. Компоненти і
паливо опалювальної установки не
можуть бути утилізовані у якості
побутових відходів.
Для виведення установки з експлуа-
тації її необхідно знеструмити, компо-
ненти установки мають охолонути.
Необхідно забезпечити належну ути-
лізацію всіх компонентів.

Утилізація

Остаточне виведення з експлуатації та утилізація
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В
Вид газу.............................................40
Вимірювання емісії шкідливих реч-
овин................................................... 51
Вимірювання емісії шкідливих реч-
овин в продуктах згоряння...............51
Вимкнення гарячої води...................38
Вимкнення приготування гарячої
води................................................... 38
Відкриття корпусу контролера.........27
Вода для заповнення....................... 34

Г
Газовий комбінований регулятор.... 40

Д
Датчик зовнішньої температури 29, 72
– налаштування............................... 37
Датчик температури гарячої води на
виході................................................ 76
Датчик температури ємності............76
Датчик температури котлової води. 76
Датчик температури приміщення.... 72
– налаштування............................... 37
Динамічний тиск газу..................40, 41
Діагностика....................................... 60

Е
Електрична схема............................ 84
Електричні підключення...................27
Електроди розпалу...........................50

З
Запобіжник........................................ 78
Заповнення опалювальної
установки.......................................... 34
Захист від замерзання..................... 82
Зовнішній модуль розширення
– налаштування............................... 38
З’єднувальне коліно котла...............51
З’єднувальні кабелі.......................... 30

І
Індекс Воббе..................................... 40
Індикація несправностей................. 66
Інформація про виріб......................... 9
Іонізаційний електрод...................... 50

К
Клавіші.............................................. 80
Код несправності..............................66
Країни постачання..............................9
Кран наповнення.............................. 35

М
Максимальна теплова потужність...43
Межа замерзання.............................82
Мембранний розширювальний бак.....

34, 48
Мережевий вимикач.........................80
Міжелектродний зазор..................... 50
Мінімальна теплова потужність...... 43
Монтаж водогрійного котла............. 13

Н
Налаштування дати......................... 36
Налаштування часу..........................36

О
Обмеження потужності опалення... 39
Обмежувач температури................. 76
Опитування.......................................62
– опитування лічильника.................64
– опитування статусу.......................62
Органи індикації................................80
Органи керування.............................80

П
Пальник.............................................46
Параметри
– рівень головних параметрів......... 54
– рівень параметрів 1...................... 57
– рівень параметрів 2...................... 58
Первинне введення в експлуатацію34
Підключення..................................... 16

Алфавітний покажчик

Алфавітний покажчик
61
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Підключення відхідних газів............ 18
Підключення водяного контуру....... 16
Підключення газу..............................16
Підключення до електромережі...... 30
Підключення до мережі живлення.. 27
Пластинчастий теплообмінник..73, 75
Послідовність операцій....................60
Приготування гарячої води.............. 81
Пробний тиск.................................... 17

Р
Режим опалення...............................80
Режим погодозалежної теплогенера-
ції....................................................... 80
Ремонт...............................................71
Розблокування..................................61

С
Скидання...........................................61
Спорожнення.................................... 46
Статичний тиск................................. 40
Струм іонізації.................................. 52
Схеми підключень............................ 84

Т
Теплообмінник продуктів згоряння..49
Технічні характеристики
– газовий комбінований водогрійний

котел.............................................. 87
– газовий проточний водогрійний

котел.............................................. 86
– параметри підключення................90
Тиск на форсунці.............................. 42

Алфавітний покажчик

Алфавітний покажчик (продовження)
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ТОВ "ВІССМАНН"
вул. Валентини Чайки 16
с. Чайки, Києво-Святошинський р-н, Київська обл.
08135 Україна
тел. +380 44 3639841
факс +380 44 3639843
www.viessmann.ua 61
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