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Тепловая нагрузка (макс) в режиме отопления
Тепловая производительность (макс.) в режиме отопления
Тепловая нагрузка (мин)
Тепловая производительность (мин.)
Тепловая нагрузка (макс) в режиме ГВС
Тепловая производительность (макс.) в режиме ГВС

20-13
Давление газа на соплах в режиме ГВС (природный, 20-13 мбар)
Давление газа на соплах в режиме отопления
(сжиженный газ ПБ, 30 мбар)
Давление газа на соплах в режиме ГВС (сжиженный газ ПБ, 30 мбар)
Расход газа в режиме отопления (природный, 13-20 мбар)
Расход газа в режиме ГВС (природный, 20-13 мбар)

кг/час
Расход газа в режиме ГВС (сжиженный газ ПБ, 30 мбар)

кг/час

JAGUAR 11
12
11

JAGUAR 24

25,3
23,5
88,2

25,3
23,5

88

88

3,0
2,3
12,2
2,3
6,0
5,0
27,8
5
1,39
1,26
2,73
1,14
Макс. 0,55
Мин. 0,38
Макс. 1,024
Мин. 0,440

12,2
2,3
Макс. 12,2
Мин. 2,3
27,8
5
Макс. 27,8
Мин. 5
2,73
1,14
Макс. 2,73
Мин. 1,14
1,024
0,440
Макс. 1,024
Мин. 0,440

5
5.5
15

5
5.5
15

Размер корпуса 11/24/28 кВт

Диаметр воздуховода
Диаметр дымоотводящего патрубка
Прессостат

29,5
32

29,5
32

Срок службы
При условии соблюдения правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации, срок
службы котла составляет 15 лет.

Удаление ограничителя расхода

Извлечь фильтр

Protherm Company by
Türk DemirDöküm Fabrikaları Company

Қабырға құрама қазандары
JAGUAR 11 / JAGUAR 24

Табиғи газ/сұйылтылған мұнай газы (LPG)
JAGUAR 11 / JAGUAR 24 Қабырға құрама қазандары
Жылыту қазандарының барлық желісі жұмыс сипаттамаларының сенімділігі мен оңтайлы
тиімділігін қамтамасыз ететін жоғары сапалы материалдардан жасалған.
Өндіруші жану жəне электр энергиясын үнемдеу саласындағы жаңа жетістіктерден сатып
алушылар үшін пайданы қамтамасыз ету мақсатында өнімді үнемі жетілдіру приниципін
ұстанады.

АЛДЫН АЛА ЕСКЕРТУЛЕР
ГАЗДЫҢ ЖЫЛЫСТАУЫ НЕМЕСЕ АҚАУЛАР
Газ беру кранын бірден жабу қажет. Жанудың барлық көздерін, мысалы, шылым,
дəнекерлеу шамы, жылы ауа үрлегіштер жəне т.б. алып тастау керек. Электр
жарықтандыру құралдары немесе ажыратқыштарды пайдаланбаңыз – қосулы немесе
ажыратулы күйде. Барлық есіктер мен терезелерді ашып, бөлмені желдету қажет.
МЕТАЛЛ БӨЛШЕКТЕР
Қазанның металл бөлшектері (құрамдас бөліктері) бар, қазанды пайдалану жəне тазалау
кезінде жиектеріне аса назар аудару қажет.
ГЕРМЕТИКАЛЫҚ БӨЛІКТЕР
Ешбір жағдайда да пайдаланушы герметикалық бөлшектерге əсер етуге тыйым
салынады.
МАҢЫЗДЫ!
Электр тогының соғуынан өліп кету қаупі бар! Жүйенің кернеулі барлық бөліктерін тек қана
білікті маман орнатуы, қызмет көрсетуі жəне жөндеуі тиіс.
Өнімді жетілдіру мақсатында өндіруші əрқашан осы нұсқаулықта берілген деректерді кез
келген уақытта ешбір алдын ала хабарлаусыз өзгеріс енгізу құқығын өзіне қалдырады.
Осы нұсқаулық бұйымның ажырамас бөлігі болып табылады жəне пайдаланушыда
сақталуы тиіс.
Бұйымды үнемді жəне қауіпсіз пайдалану үшін келесі нұсқауларды мұқият оқып шығуды
өтінеміз. Өндіруші бұйымның қанағатсыз жұмысы немесе орнату жөніндегі нұсқаулықты
сақтамау нəтижесіндегі жылыстау үшін жауап бермейді.
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Маңызды ақпарат
Газ қауіпсіздігі жөніндегі нұсқаулық (орнату жəне пайдалану)
Сіздің мүддеңіз үшін жəне қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында барлық газ
құралдарын білікті маман қолданыстағы нормаларға сəйкес орнатуы жəне қызмет көрсетуі
тиіс.
Газдың санаты
Қазан табиғи жəне сұйылтылған мұнай газымен жұмыс істейді.
Желдету
Бұйымды орнату кезінде келесі ең аз саңылауларды сақтауы керек: əр жағынан 20 мм,
200 мм үстінен, 300 мм астынан жəне 600 мм алдыңғы панель алдына қолжетімдік. Қажет
болған жағдайда ашылатын есікті алдыңғы панельдің алдына бекіту керек. Олардың
арасындағы қашықтық 5 мм кем болмауы тиіс.
Электр қосылулар
Қазанды жерлендіру қажет.
Қазан жиілігі 50 Гц жəне 230 В кернеулі ауыспалы ток желісіне 3А сақтандырғыш арқылы
ұнемі қосулы болуы тиіс.
Қазанның барлық электр жүйесін, оның ішінде қыздыру реттегіштерін электрмен
қоректендіру желісіне қосу бір жалпы автомат арқылы жүргізілуі керек.
Үш иілімді тарамдық кабельдің түстері мынадай: көгілдір-нөдік жұмыс, қоңыр-фазалық,
сары-жасыл-қорғаныс.
Сынау жəне сертификаттау
Қазан Ресей Федерациясының аумағында қолданыстағы стандарттар мен нормативтік
құжаттардың талаптарына сəйкес келеді.
Құжаттама
Пайдаланушының осы нұсқаулығын жəне барлық ілеспе құжаттаманы келешекте
пайдалану үшін сенімді жерде сақтаңыз.
Бұйымды орнату бөлмесін ауыстыру жағдайында құжаттаманы жаңа иесіне беріңіз.

Маңызды ақпарат

Қазанмен саңылаулардың құрылымы

Жалпы ескертулер
Қызмет көрсетуді бұйым пайдаланылатын елде
қолданыстағы ағымдағы нормаларға сəйкес
білікті маман жүргізуі тиіс.

Сипаттамасы
JAGUAR 11 / JAGUAR 24 тұрмыстық суды жылыту
жəне орталықтан жылытудың құрама қазаны
болып табылады. Электронды басқарудың
кіріктірілген блогы шілтерінің тура жағылуы мен
жануды бақылауды, сонымен бірге газдың
шілтеріге үздіксіз берілуін қамтамасыз етеді.
Қолмен
басқару
түймешегінің
көмегімен
қазанның екі жұмыс режимінің бірін таңдауға
болады: тек ЫСҚ (жазғы режим) немесе ЫСҚ
жəне жылыту (қысқы режим).

Қолдану
Осы бұйым балалардың немесе физикалық,
сенсорлық жəне зияткерлік мүмкіндіктері
шектеулі не болмаса тəжірибесі мен білімі жоқ
тұлғалардың пайдалануы үшін арналмаған,
егер олардың қауіпсіздігі үшін жауапты
тұлғаның қарауында болмаса немесе бұйымды
пайдалану
ережелеріне
қатысты
оның
нұсқаулары бойынша əрекет етпесе.
Балалардың бұйыммен ойнамауын қадағалау
керек.
Қызмет көрсету
Бұйымның ұзақ, тиімді жəне қауіпсіз жұмысын
қамтамасыз ету үшін оны тексеру жəне қызмет
көрсетуді жүйелі түрде жүргізу ұсынылады.
Қызмет көрсету жиілігі орналасқан жері ен
пайдалану шарттарына байланысты, алайда ол
жылына бір реттен сирек жүргізілмеуі керек.
Қосымша ақпарат пен нұсқаулар алу үшін
орнату жөніндегі шеберге жүгініңіз.
Тазалау
JAGUAR 11/JAGUAR 24 қазандарын жууға арналған
жұмсақ
құралмен
суланған
матамен
тазартыңыз. Бетінің зақымдалуын болдырмау
үшін қырғыш тазалау материалдарын немесе
еріткіштерді пайдаланбаңыз.
Өңдеу
Бұйымда екінші рет өңдеуге жататын көп
компоненттері бар. Қаптау материалдары мен
қаптаманың ішіндегісі қалыпты тұрмыстық
қалдықтармен
бірге
емес,
қолданыстағы
нормаларға сəйкес жойылуы керек.

ЫСҚ режимі
Ыстық суды дайындауға сұраныс туындаған
кезде
қазанды
жағу
автоматты
түрде
жүргізіледі.
Кіріктірілген
сорғыға
кернеу
беріледі,
жəне
жылу
тасығыш
екінші
жылуалмастырғыш арқылы айнала бастайды,
келіп түсетін суық суды үздіксіз қыздыруды
қамтамасыз
етеді.
Екінші
реттік
жылу
алмастырғыш
крандағы
ыстық
судың
температурасын 64°С белгісінде шектеудің
арқасында ішкі ізбес қағының жиналуынан
қорғалған. Солай бола тұра қақтың түзілуін
болдырмау үшін суды қыздыруды сутарту
кранына тікелей ыстық суға суық суды
араластыру қажеттілігі туындамайтындай етіп
теңшеуді ұсынамыз. Ыстық су қажеттілік
жоғалғанға дейін краннан келіп тұрады. ЫСтық
сға қажеттілік жоғалғаннан кейін кіріктірілген
сорғы қазандағы артық жылуды тарату үшін əлі
біраз уақыт жұмыс істеуі мүмкін.
ЫСҚ жəне жылыту режимі
Жылытуға сұраныс туындаған кезде қазанды
жағу
автоматты
түрде
жүзеге
асады.
Кіріктірілген сорғыға кернеу беріледі жəне жылу
тасығыш жылыту жүйесі бойынша айналады.
Кіріктірілген басқару блогы қажетті жылу
көлеміне сəйкес қазанның жылу беруін
автоматты түрде реттейді.
Жылу тасығыштың температурасы көтерілген
кезде жылыту жүйесінде энергияны сақтай жəне
тиімділікті арттыра отырып, газды шілтерге
беру азаяды,Жылыту қажеттілігі жоғалғанда
шілтер сөнеді, ал қазан келесі командаға дейін
күту режиміне көшеді. Кіріктірілген сорғы
қазандағы артық жылуды тарату үшін əлі біраз
уақыт жұмыс істеуі мүмкін.
Назар аударыңыз! Егер жылыту режимінде ЫСҚ
қажет болса, ыстық суға тұтыну таусылғанға
дейін қазан автоматты түрде ЫСҚ режиміне
ауысады,

Техникалық деректер

JAGUAR 24
JAGUAR 11
25,3
12
23,5
11
10,5
10,5
9,2
9,2
88,2
93
90,2
90,2
88
88
С12-С32-С42-С52
ІІ2Н3+
13-20
30

Жылу жүктемесі (макс.)
Жылу өнімділігі (макс.)
Жылу жүктемесі (мин.)
Жылу өнімділігі (мин)
100% өнімділік кезінде тиімді КПД (80/60°С)
30% жүктеме кезінде тиімді КПД (кері желі 47°С)
Ең аз өнімділік кезінде тиімді КПД
Түтін шығу/ауа жүру жүйелерінің типтері
Газ типі
Қазанға кіруде газдың қысымы (табиғи газ)
Қазанға кіруде газдың қысымы (сұйылтылған газ
пропан – бутан)
Шілтері қақпағы

кВт
кВт
кВт
кВт
%
%
%

мм

1,30 (табиғи
газ, 20-13 мбар)
0,79
(сұйылтылған
газ пропанбутан, 30 мбар)

Қақпақтағы газ қысымы (табиғи газ, 13-20 мбар)

мбар

Қақпақтағы газ қысымы (сұйылтылған газ пропанбутан, 30 мбар)
Газ шығыны (табиғи газ, 13-20 мбар) – макс./мин.

мбар

мм
°С
°С
Макс.
номинал
(мин)
л/мин.
Макс.
Мин.
л
бар
мм
мм
Ø(мм)
Па
г/с
°С

Макс. 12,2
Макс. 3,0
Мин. 2,3
Мин. 2,3
Макс. 27,8
Макс. 6
Мин. 5
Мин. 5
Макс. 1,39
Макс. 2,73
Мин. 1,26
Мин. 1,14
Макс. 0,55
Макс. 1,024
Мин. 0,38
Мин. 0,440
220 - 240 В – 50 Гц
98
3
ІРХ 4 D
280(T)x410(E)x700(B) 280(T)x410(E)x700(B)
85
64
3
1,5
(0,8)
10,7
10,7
8
(0,25)
7
1
100-80
60-80
24 кВт
24 кВт
40/25
40/25
13,89/14,04
13,89/14,04
106,7/94,3
106,7/94,3

М
М
М
мм

5 (60/100)
5,5 (60/100)
10 (80/80)
-

5 (60/100)
5,5 (60/100)
10 (80/80)
-

м

0,5
1,0
29,5
32

0,5
1,0
29,5
32

Газ шығыны (сұйылтылған газ пропан-бутан,
30 мбар) – макс./мин.
Электрмен қамту
Ең көп энергия тұтыну
Ортаның азот қышқылдарымен ластану класы
Қорғаныс деңгейі
Корпустың өлшемі 24/28 кВт
Беруші жылыту желісінің ең жоғары температурасы
ЫСҚ ең жоғары температурасы
Жұмыс қысымы (бар)
30°ΔТ кезінде ыстық су шығыны
Тұрмыстық су беру қысымы (бар)
Кеңейткіш бак көлемі
Кеңейткіш бактың зарядалды қысымы
Түтін шығару келте құбырының диаметрі
Ауа құбырының диаметрі
Желдеткіштің дроссельдік шайбасы (ø60/100)
Прессостат
Шығатын газдар шығыны (макс./мин.)
Жану өнімінің температурасы (макс./мин.)
Түтін шығу/ауа құбырының макс.ұзындығы С12
Түтін шығу/ауа құбырының макс.ұзындығы С32
Ауа құбырының макс.ұзындығы С42, С52
Түтін шығару келте құбырының тік учаскесінің
мин.биіктігі
Иіннің балама ұзындығы 45° (60/100)
Иіннің балама ұзындығы 90° (60/100)
Таза салмағы
Жалпы салмағы

мбар
мбар

м3/сағ
кг/сағ
В/Гц
Вт

кг
кг

1,30 (табиғи
газ, 20-13 мбар)
0,79
(сұйылтылған
газ пропанбутан, 30 мбар)

Пайдаланушының басқару панелі

1-сурет
1. Жылыту жүйесінің (Ж) су температурасын теңшеу тұтқасы жəне жазғы/қысқы жұмыс
режимін таңдау.
2. Ыстық су (ЫСҚ) температурасын теңшеу тұтқасы жəне қосу/ажырату өалпы (ON/OFF)
3. Үнемді/Жайлы» режимі жəне бастапқы күйге қайту түймешегі
4. СК-экран (Температура, Параметрлер, Ақаулық функциясы)
СК-экран

Жалынның шартты
белгісі

Ыстық судың шартты
белгісі (ЫСҚ)

Жылыту жүйесінің
шартты белгісі (Ж)

«Үнемді» режимі
(ЕСО)

Қысымның шартты
белгісі (Ж)

«Жайлы» режимі
(COMFORT)

Бастапқы күйге қайтудың
шартты белгісі

2-сурет

Температураның
шартты белгісі

Қазанды пайдалану
Бастапқы əрекеттер
Құралдағы барлық сервистік крандар мен газ
краны ашық күйде екеніне, сонымен бірге ыстық
сумен қамту кранынан су келетініне көз
жеткізіңіз. Содан соң крандарды жабыңыз.
ЕСКЕРТУ: қазанға су құйылатынына
күмəндансыңыз, қазанды құрастырған ұйымға
хабарласыңыз.
Ішінде су болмағанда қазанды
пайдаланбаңыз.
1. Сырттан басқару қажеттілігі болмағанда.
Іске қосар алдында электр қуатының
ажыратқышы «Қосулы» қалыпқа қойылғанына
(On) (күту режимінің индикаторы (нүктелі
нұсқағыш,●) СК-экранда көрінетін) көз жеткізіңіз.
2. Жылыту жүйесі мен ыстық судың
температурасын реттегіштерді Ж жəне ЫСҚ
теңшеу тұтқаларын 1-суретте көрсетілгендей
етіп, максимал мəндерге қойыңыз.
3. Радиаторлардың термостатикалық
реттегіштері мен бөлмелік термореттегішті
максимал мəнге қойыңыз.
4. Жылыту жүйесінің температурасын теңшеу
тұтқасын бұраңыз минимал жəне максимал
арасындағы мəндер диапазонында СК-экранда
көрінетін температура жəне қысым шамасының
мəн жоғалғанға дейін бұраңыз.
5. Қазанды басқару блогы шілтеріні жағу
алдында қауіпсіздікке автоматты түрде
старталды тексеруді жүргізеді.
Қазанның əрекет ету принципі
Қазанды басқару тұтқасы
1-суретте көрсетілгендей бақылау панелінде
орналасқан қазанды басқарудың негізгі
элементтерінің мақсаты мен қызмет етуі
төменде берілген:
Қазан электрмен өоректендіру ажыратқышы
«Қосулы» (ON) күйде тұрған кезде, экранда
қысым шамасының мəні көрінгенде күту
режимінде тұрады.

3-сурет
Қазанды іске қосу үшін ыстық су
температурасын реттеу тұтқасын СК-экранда
температура мəні шыққанға, ал қысым
шамасының көрсеткіші жоғалғанға дейін бұрау
қажет.
Жылыту жүйесінің температурасын реттеу
тұтқасын бұрай отырып, қазанның жұмыс
режимін қысқыдан жазғыға (
қысқыға (

) өзгертуге болады.

), жазғыдан

4-сурет
Жұмыстың жазғы режимін таңдау:
Егер экранда тек қана тұрмыстық ыстық судың
(ЫСҚ) шартты белгісі ( ) пайда болса, бұл
дегеніміз қазан тек ыстық суға тұтынуды
қамтамасыз ету үшін жазғы режимде жұмыс
істеуге дайын екенін көрсетеді.
Тиісті шартты белгі кранды Ашқан кезде
жыпылықтайды.
Жазғы режимнен қысқыға өзгерту қажеттілгі
кезінде:
Теңшеу тұтқасын бұрай отырып,
максимал жəне минимал
арасындағы диапазондағы мəнді
таңдап температураны белгілеңіз

Қазанды жазғы режимге
орнатқан кезде

Қысқы режимді орнатқан кезде
шарты белгісі пайда болады

Қазанның электрмен қоректендіру
ажыратқышы «ҚОСУЛЫ» (ON) қалыпқа, ал газ
краны «АШЫҚ» (ОРЕN) күйіне орнатылғанына
көз жеткізіңіз.
Қазанды жазғы режимге көшіру үшін реттеу
тұтқасын шартты белгісіне қарай бұрап,
температураны белгілеңіз,

Ыстық су (ЫСҚ) температурасын реттеу
тұтқасын минималдан максималға дейінгі
диапазонда сағат тілі бойымен СК-экранда
қалаулы температуралық параметр шыққанға
дейін бұраңыз. Жазғы жұмыс режимінде ыстық
су температурасының максимал жəне минимал
берілген мəндері 35-64°С құрайды.

Қысқы жұмыс режимін таңдау:
Қыста жылыту жəне ыстық суға тұтынуды
қанағаттандыру үшін қазанды іске осу үшін
жылыту жүйесіндегі су температурасын реттеу
тұтқасын қалаулы температуралық параметр
СК-дисплейде пайда болғанға дейін сағат тілі
бойымен бұрап белгілеңіз. Қысқы режимде
жұмыс істей отырып, СК-дисплейде бір уақытта
ыстық су (ЫСҚ), жылыту жүйесі шартты
белгіері көрінеді. Ыстық тұрмыстық суды
пайдалану кезінде тиісті шартты белгі
жыпылықтайды, егер жылыту жүйесінің шартты
белгісі жыпылықтап тұрса, қазан жылытудағы
тұтынуды қанағаттануға жұмыс істеп тұрғанын
көрсетеді.

Жылыту жүйесінің температурасын
реттегіш:
Жылыту жүйесі суының температурасы
бақылау панеліндегі реттеу тұтқасын бұру
арқылы орнатылуы мүмкін. Оның көмегімен
таңдалған мəн радиаторға келетін су
температурасын анықтайды. Радиаторларды
пайдалану кезінде температура минимал 38°С
мəннен максимал 85°С мəнге дейін белгіленуі
мүмкін, ал еденді жылыту кезінде
температураның минимал мəні 30°С, ал
максимал 50°С құрайды, бұны техникалық
қызметкер сұлба типіне сəйкес алдын ала
түзетеді.

5-сурет
2. Ыстық тұрмыстық су температурасы
(ЫСҚ)
Реттеу: Ыстық су температурасы (ЫСҚ) 7суретте көрсетілгендей етіп, тиісті тұтқаны
бұрау арқылы белгіленуі мүмкін. Оның
көмегімен белгіленген мəн крандарға немесе
душ құрылғысына келіп түсетін ыстық су
температурасын анықтайды. Су температурасы
минимум 35°С-дан максимум 64°С дейінгі
температурада белгіленуі мүмкін.

6-сурет

7-сурет
3. Қазанды қосу: Қазанның күту режимінің
индикаторы (СК-экранда қысым шамасының
үздіксіз бейнеленуі) қазанды электрмен
қоректендіру көзіне қосу кезінде пайда болады.
4. Қазандық суының температурасы:
Қазаннан жүйеге келіп түсетін қазандық суының
температурасы жылыту жүйесіндегі суға немесе
ыстық суға арналған параметрлерде СКэкранда көрсетіледі.

5. Ақаулық индикаторы: Бақылау блогының
экранда көрсетілетін ақаулықты
диагностикалаудың кіріктірілген функциясы бар.
Жұмыста бұзылу болған жағдайда ақаулық типі
СК-дисплейде код түрінде көрінеді. Ақаулар
кодтарының тізбесі жəне түсініктемелер 2кестеде көрсетілген.
6. Жылыту жүйесіндегі қысым: қазірде бар
тиісті шаманы 1 жəне 2 бар арасында ұстап
тұру үшін СК-дисплейде көрінетін қысым
көрсеткіштерін жүйелі түрде тексеріп отыру
қажет. Қазанды толтыру үшін қоректендіру
вентилін қалаулы қысым мəніне (1 жəне 2 бар
арасында) жеткенге дейін сағат тіліне қарсы
бұрау керек. Қоректендіру вентиілін сағат тіліне
қарсы бұрап, тығыздап жабуды ұмытпаңыз.
Олай болмағанда қысым үнемі артатын
болады.
7. Қазанды ажырату: СК-экранда қайта
теңшеудің шартты мəні пайда болған кезде
(RESET) қазанды бастапқы күйге қайтару керек.
Қажет болған жағдайда қазанды бастапқы күйге
қайтару үшін «ЕСО/COMFORT-RESET»
түймешегін бір рет басу керек.
8. «ЕСО/COMFORT» түймешегі
Осы түймешекті бір рет басу жұмыс режимін
жайлыдан үнемдіге екі бағытта өзгертуді
қамтамасыз етеді.
Бұл түймешекті екі секунд ішінде басып тұру
СК-экранда қысым мəнін бейнелеуді шақырады.
Сондай-ақ, сол операцияны жүргізу не болмаса
30 секунд ішінде ешбір түймешекті баспай күту
бас мəзірге қайтуды қамтамасыз етеді.
СК-экранда ақаулық коды пайда болған
кезде осы түймешекті екі рет басу арқылы
қазанды бастапқы күйге қайтаруға болады.
Бұл түймешек əр параметр үшін бір рет басу
арқылы параметрлерді ұлғайту үшін же
пайдаланылады.
Сонымен бірге параметрге көшу үшін бұл
түймешекті бір рет басып, 2 секунд ұстауға
болады.
Бұл түймешек таңдалған параметрді 2
секунд бойы басу арқылы сақтау үшін
пайдаланылады.
9. Қазанның үнемді режимдегі жұмысы:
Зауытта үнемді жəне қысқы режимде жұмыс
істеу үшін қазанды орнату жүргізілді.
Жылыту режимінде белгіленген
температуралық режим артқан кезде қазан
ажыратылады.
Қазан үнемді режимде жұмыс істеген кезде
СК-экранда «Е» шартты белгісі пайда болады.
Үнемді режимнен жайлыға көшу үшін
«ЕСО/COMFORT» таңдау түймешегін бір рет
басыңыз.

F11
F12
F13

Циркуляцияның бұзылуы
Төмен кернеу (Кернеу < 165 В)
NTC датчигінің бұзылуы

2-кесте
«ECO/COMFORT»
таңдау түймешегін
басып, ұстап тұрыңыз
Қазан «Үнемді»
режимде

«Жайлы» режимге көшу. СК-экранда «С»
шартты белгісі пайда болады

«ECO/COMFORT»
таңдау түймешегін
басып, ұстап тұрыңыз

Қазан «Жайлы»
режимде

«Үнемді» режимге көшу. СК-экранда «Е»
шартты белгісі пайда болады

10. Қазанның жайлы режимдегі жұмысы:
Қазан егер температура белгіленген мəннен
асса немесе жетпесе құралды ажырату
қажеттілігінсіз жалынды автоматты модуляция
функциясымен жабдықталған.
СК-экранда «С» шартты белгісі пайда
болады.
Жұмыс режимін жайлыдан үнемдіге өзгерту
қажеттілігі кезінде «ECO/COMFORT»
түймешегін бір рет басыңыз.

«ECO/COMFORT»
таңдау түймешегін
бір рет басыңыз
Қазан «Үнемді»
режимінде

«Жайлы» режимге көшу. СК-экранда «С»
шартты белгісі пайда болады

«ECO/COMFORT»
таңдау түймешегін
бір рет басыңыз

Қазан «Жайлы»
режимінде

«Үнемді» режимге көшу. СК-экранда «Е»
шартты белгісі пайда болады

Қазанның ақаулығы
Қазанның ақаулығы мен түсініктемелер:
КОД
АНЫҚТАМА
F01
Қызып кету салдарынан бұзылу
F02
NTC ЫСҚ датчигінің бұзылуы
F03
Беру желісінің NTC датчигінің бұзылуы
F04
Иондау проблемасынан туындаған
бұзылу (жалынның жоқ болуы)
F05
Ауаны берудегі бұзылу
F06
Жылыту жүйесінің кері желісі датчигінің
бұзылуы
F07
Газ клапаны жетегінің бұзылуы
F08
Беру желісінің NTC датчигінің бұзылуы.
Қызып кету.
F09
Прессостат түйіспесінің бұзылуы
F10
Жылыту жүйесінің қысымы датчигінің
бұзылуы

F01 Қыздыру салдарынан бұзылу
Жылыту жүйесінде су температурасы 98°С
асса, қазан ажырайды, ал СК-экранда бір
уақытта бастапқы күйге қайту (RESET) жəне
«F01» индикаторлары пайда болады.
Авторланған сервистік қызметке жүгіну керек.
F02 Ыстық тұрмыстық судың NTC датчигі
туындатқан бұзылу: Егер ыстық судың NTC
датчигінің істен шықса, СК-экранда F02 бұзылу
коды пайда болады. Қазан солай бола тұрса да
қызмет етеді жəне қазанның ішінде орналасқан
жылыту жүйесінің NTC датчиктерімен
белгіленген ыстық тұрмыстық суға тұтынуды
қанағаттандырады.
F03 Жылыту жүйесінің беруінің NTC
датчигінің бұзылуы: егер жылыту жүйесіне су
берудің NTC датчигі істен шықса, СК-экранда
F03 бұзылу коды пайда болады. Авторланған
сервистік қызметке жүгіну керек.
F04 Иондау проблемасынан туындаған
бұзылу (жалынның жоқ болуы)
Жағудың сəтсіз əрекеттері салдарынан газ
беруді тоқтату не болмаса иондау
электродының бұзылуы кезінде СК-экранда F04
бұзылу коды пайда болады. Қазан стартын
қайта əрекет ету үшін «RESET» түймешегін
басыңыз. Газ краны жабық екеніне көз
жеткізіңіз. Егер мəселе шешілмесе, авторланған
сервистік қызметке жүгініңіз.
F05 ауа берудегі ақау
Қазанға ауа беруде ақау болған кезде (мысалы,
түтін шығу жолы бұғаттанса) не болмаса
желідегі төмен кернеу кезінде (<165В), СКэкранда F05 бұзылу коды пайда болады. Егер
мəселе шешілмесе, авторланған сервистік
қызметке жүгініңіз.
F06 Жылыту жүйесінің кері желісінің NTC
датчигінің бұзылуы
Егер жылыту жүйесінің кері желісінің NTC
датчигі істен шықса, СК-экранда F06 бұзылу
коды пайда болады. Авторланған сервистік
қызметке жүгіну керек.
F07 Газ клапаны жетегінің бұзылуы
Газ клапаны жетегінің тізбегіндегі бұзылу.
F08 Беру желісінің NTC датчигінің бұзылуы.
Қызып кету: Егер жылыту жүйесінің беру
желісінің температурасы 95°С асса, СКдисплейде F08 қате коды пайда болады.
F09 Жылыту жүйесінің кері желісінің NTC
датчигінің бұзылуы

Егер жылыту жүйесінің кері желісінің NTC
датчигі істен шықса, СК-экранда F06 бұзылу
коды пайда болады. Авторланған сервистік
қызметке жүгіну керек.
F10 Жылыту жүйесінің қысым датчигінің
бұзылуы
Қысым датчигі істен шықса не болмаса қысым
0,3 бардан төмендесе, немесе 2,7 бардан
артса, СК-экранда F10 бұзылу коды пайда
болады. Қысымның мəні 1 жəне 2 бар арасында
ұсталуы керек. Төмен қысым кезінде қазанның
төменгі бөлігінде орналасқан қоректендіру
вентилінің көмегімен қазанды толтырыңыз.
Егер мəселе шешілмесе, авторланған сервистік
қызметке жүгініңіз.
F11 Циркуляцияның бұзылуы: Егер бері
желісі мен кері желінің арасындағы су
температурасының айырмашылығы 35°С асса,
СК-экранда F11 бұзылу коды пайда болады.
Бұл мəселе жылыту жүйесінің көлемі немесе
типінен пайда юолуы мүмкін. Егер мəселе
шешілмесе, авторланған сервистік қызметке
немее құрастыру ұйымына жүгініңіз.
F12 Төмен кернеу салдарынан бұзылу
(Кернеу<165В)
Егер желідгі кернеу 165В төмен болса, СКэкранда F12 бұзылу коды пайда болады. Егер
мəселе шешілмесе желідегі кернеудің номинал
шамасын (230 В АС) тексеру үшін авторланған
құрастыру ұйымына жүгініңіз.
F13 NTC датчиктің бұзылуы: NTC датчигінің
кабелі зақымдалды, NTC датчигінің
штекерлік өосылысы істен шықты,
электрониканың штекерлік қосылысы
бұзылды Егер жылыту жүйесінің кері желісінің
температурасы беру желісінің
температурасынан 7°С-ға артса жəне 20 сек
ішінде сондай болып қалса, F13 қате коды
пайда болады.
ЕСКЕРТУ: СК-экранда бұзылу кодымен бірге
бастапқы күйге қайту индикаторы (RESET)
пайда болса, «Үнемді/жайлы режим – Бастапқы
күйге қайту» түймешегін бір рет басып жүйені
қайта теңшеу қажет.
Қатудан қорғаныс
Қазан қатуды болдырмайтын кіріктірілген
қорғаныс құрылғысымен жабдықталған. Егер
қазан пайдаланылмаса жəне қату қаупі бар
болса, электр жəне газбен қамтуға қосулы
қалғанына көз жеткізіңіз. Қорғаныс құрылғысы
қазандағы судың температурасы 5°С-дан төмен
түссе қазанды автоматты түрде іске қосады.
Температура 15°С-ға жеткен соң қазан өшеді.
ЕСКЕРТУ: Бұл құрылғы термостаттың
белгіленген параметріне тəуелсіз қызмет етеді

жəне қазанның қорғанысын жүзеге асырады,
бірақ барлық жүйенің қорғанысына кепілдік
бермейді. Жүйенің əлсіз бөліктері
жылуоқшаулаумен тиісінше жабылғанына көз
жеткізіңіз.

Жүйені толтыру

Орнату кезінде құрастыру ұйымы тиімді жұмыс
қысымын (1 мен 2 бар арасында) қамтамасыз
етіп, қазанды жəне жүйені суға толтырады.
Қазанның қысымын үнемі тексеріп отыру керек,
қысымды 1 мен 2 бар арасында ұстап тұру үшін
СК-экранға шығарылған мəнді
«ECO/COMFORT-RESET» түймешегін екі
секунд бойы басу арқылы бақылау қажет.
«ECO/COMFORT-RESET» түймешегін бір рет
басып бас мəзірге оралуға болады. Қысым
едəуір түскен кезде қазанның жұмысы
бұғаттанады.
Қазанның төменгі бөлігінде орналасқан
қоректендіру вентилін (8-сурет) ашу арқылы 1,5
барға дейінгі қысым мəніне жету үшін жүйені
қоректендіруді жұзеге асыруға болады, бұл СКэкранға шығарылады. ҚЫСЫМ 2,5 БАРДАН
АСҚАН КЕЗДЕ ҚАЗАНДЫ АРТЫҚ
ҚОРЕКТЕНДІРУДІ ЖҮРГІЗБЕҢІЗ, СЕБЕБІ
ҚАЗАН ЖҰМЫС ІСТЕМЕЙДІ. ҚАЗАНҒА ТІКЕЛЕЙ
ҚОСЫЛҒАН ТӨРТ СЕРВИСТІК КРАННЫҢ
ЕШБІРЕУІН ЖАППАҢЫЗ. Егер қазанда
қысымның төмендеуі байқалса, құрастыру
ұйымымен кеңесу керек.

Қоректендіру
вентилі

8-сурет
Қазанды толтыру үшін қоректендіру вентилін
сағат тіліне қарсы қысымның қалаулы мəніне
жеткенге дейін бұрау қажет (1 мен 2 бар
арасында). Қоректендіру вентилін сағат тілі
бойымен бұрап, тығыздап жабуды ұмытпаңыз.
Олай болмағанда қысым үнемі артады.

Шығынды шектеуішті жою

1

2 – Сүзгіні алу

Суық суды қосу фитингін бұрап алу

4-Шығынды шектеуішті алу

5-Суық суды қосу фитингін бұрап кіргізу

6-Сүзгіні қою

Назар аударыңыз: шығынды шектеуішті жою ГСҚ температуралық жайлылығына əсер етуі мүмкін.
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