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                 Рекомендації щодо встановлення та експлуатації опалювальних апаратів розроблені на основі практичного досвіду зі встановлення 
та експлуатації опалювальних апаратів, діючих норм і правил в галузі газопостачання та опалення:
                  1 ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання»;
                  2 ДНАОП  0.00-1.20-98 «Правила безпеки систем газопостачання України»;
                  3 ДНАОП 0.00-1.26-96 «Правила будови і безпечної експлуатації котлів з тиском пари не вище     0,7  МПа, водогрійних котлів 
і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115 ºС»;
                  4 ДНАОП «Правила пожежної безпеки в Україні»;
                  5 Закон України «Про захист прав споживачів»;
                  6 Порядок гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів.
               Для конкретних типів апаратів, крім даних рекомендацій загального характеру, необхідно перш за все дотримуватись вимог наста-
нови щодо експлуатування, інструкцій, та інших документів, які входять в комплект поставки апаратів. 
             Рекомендації призначені для користувачів побутових опалювальних апаратів вітчизняного виробника - Харківського за-
воду опалювального обладнання «РОСС».
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     Ви стали власником сучасного опалювального апарата (далі 
АОГВ) вітчизняного виробництва, який відповідає європейським 
стандартам, забезпечує значну економію енергоресурсів та зменшує 
забруднення навколишнього середовища.

  Правильний монтаж і дотримання правил експлуатації 
забезпечать Вам надійну, довговічну, безпечну та економну роботу 
АОГВ. Користувачі опалювальних газових апаратів зобов’язані 
суворо дотримуватися правил безпеки при користуванні побуто-
вими газовими апаратами та настанови щодо експлуатування 
заводу-виробника.

       АОГВ встановлюється в місці експлуатації згідно  технічного 
проекту на систему опалення, затвердженого у встановленому 
порядку.  В проекті повинні бути враховані усі рекомендації, 
викладені в настанові щодо експлуатування.   Переміщення та заміна 
газових приладів та апаратів проводиться  сервісними центрами 
або експлуатаційними підприємствами газового господарства після 
внесення змін у відповідну технічну документацію.    

 Перед установкою апарата необхідно провести перевірку 
димохода. Первинна перевірка і прочищення вентиляційних і 
димових каналів включають:

      - контроль матеріалів;
      - перевірку прохідності;
      - перевірку герметичності;
      - перевірку справності і розташування оголовка відносно даху 

і розміщених поблизу споруд;
      - контроль площі перетину димоходу.

  За результатами перевірки повинен бути складений Акт 
перевірки димоходу. 

      Роботи по монтажу опалювального апарата починають-
ся тільки при наявності технічного проекту на систему 
опалення та Акту перевірки димоходу.

   Монтаж опалювального апарата дозволяється виконувати 
тільки після завершення будівельних робіт, пов’язаних, як 
правило, з утворенням великої кількості пилу, що всмоктується 
апаратом.

   Монтаж та установку апарата можуть виконувати спеціа-
лісти сервісних центрів або спеціалісти підприємств газового 
господарства, або  інших організацій, які мають на це право.                         

     Введення апарата в експлуатацію, технічне  обслугову-
вання та усунення несправностей повинні виконувати 
спеціалісти сервісних центрів, що мають  відповідний 
сертифікат та посвідчення, які видані виробником. 

  Сервісний центр повинен володіти пакетом документів, 
підтверджуючих його право здійснювати проектно-
монтажні, пуско-налагоджувальні роботи, а також подальший 
експлуатаційний і гарантійний супровід опалювальних апаратів. 
До цього пакету документів входять:

    -  ліцензія на монтажні і пусконалагоджувальні роботи;
     -  сертифікат від виробника з дозволом проводити монтаж-

ні, пусконалагоджувальні і сервісні роботи.
    Сервісний центр здійснює свою діяльність, дотримую-

чись вимог виробника, викладених в настанові щодо 
експлуатування.

 Встановлений і змонтований апарат повинен бути 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ



4

пред’явлений представнику  районної служби газового нагляду 
для засвідчення відповідності монтажу технічному проекту, 
який дає дозвіл на підключення газу і на введення апарата в 
експлуатацію.  

   Перший запуск (введення в експлуатацію) та регулювання 
апарата повинні виконувати кваліфіковані спеціалісти сервіс-
них центрів, що мають відповідний сертифікат та посвідчення, 
видані виробником. 

   Пуско-налагоджувальні роботи включають:
      - огляд приміщення на відповідність вимогам ДБНів, 

правил безпеки, технічного проекту;
      - перевірку наявності Акту на димохід та вентиляційні 

труби;
      - виміри напруги в електромережі, тиску газу в газопроводі, 

тяги у димовій трубі;
      - запуск АОГВ;
      - налагодження роботи пальника та автоматики;
      - регулювання тиску в розширювальному бачку;
      - контроль справності запобіжного клапану;
      - інструктаж користувача.
 Перед запуском АОГВ виконавець робіт по введенню 

апарата в експлуатацію повинен провести під підпис інструктаж 
з особою, яка буде експлуатувати апарат щодо безпечного 
користування газовим апаратом та заповнити в гарантійному  
талоні  дані про введення апарата в експлуатацію. Інструктаж 
споживача повинен включати:

    -принцип дії апарата та правила техніки безпеки при 
користуванні апаратом;

   -недопустимість внесення будь-яких технічних змін в 
конструкцію апарата або самостійного виконання будь-якого 
ремонту апарата.

  Порушення наведених вище правил монтажу та вводу в 
експлуатацію може вивести апарат з ладу. Виробник не несе 
відповідальності за можливі несправності та поломки, які 
виникли в результаті неправильного монтажу та установки, 
порушення умов експлуатації. 

    Щоб сучасні АОГВ з високим ККД функціонували ефективно 
і безаварійно, необхідно, щоб система опалення, вентиляція і димо-
хід були виконані й обладнані згідно з діючими нормами і правилами 
та вимогами виробника.

    Терміни та визначення:
    Опалювання – це штучний обігрів приміщення в холодну по-

ру року для відшкодування тепловтрат та підтримання на заданому 
рівні температури відповідної тепловому комфорту  і рекомендаціям 
СНіП.  

     Система опалення – комплекс обладнання, що виконує  функ-
цію обігріву приміщення – опалювальний апарат, циркуляційний 
насос, пристрій автоматичної підтримки температури в приміщеннях 
(автоматика), система трубопроводів, радіатори.      

    Опалювальний апарат  – обладнання для нагріву теплоносія 
(як правило, це вода). Існують твердопаливні, рідиннопаливні, 
газові та електричні опалювальні апарати, в залежності від того, яке 
паливо використовується для нагріву теплоносія.

  Радіатор опалення – це обладнання для розсіювання тепла 
в  приміщенні, що обігріваеться за рахунок циркуляції теплоносія 
(води) в середині радіатора.
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      Проектуючи систему опалення і вибираючи опалювальний 
апарат, перш за все необхідно передбачити і розрахувати енергетичну 
потребу об’єкта обігріву. Працює система опалення дуже просто: за 
допомогою насоса теплоносій рухається по системі, спочатку він 
нагрівається в АОГВ, а потім поступово охолоджується в трубах и 
опалювальних приладах   (радиаторах), віддаючи тепло та нагріваючи 
приміщення (малюнок 1).

   Водонагрівач (бойлер) – ємність для нагріву води в системі 
гарячого водозабезпечення.

    Модуляція полум’я – автоматична зміна потужності пальни-
ка апарата в залежності від споживання тепла. Такий спосіб 
регулювання є найбільш сучасним та економним.

ВИБІР ОПАЛЮВАЛЬНОГО АПАРАТА

3 

2

4 

1 

5 
1 АОГВ
2 Труба, що подає теплоносій
3 Насос
4 Радіатор
5 Оборотня труба


 

СХЕМА СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ

малюнок 1

      Ефективність роботи системи опалення, в першу чергу, 
залежить від потужності вибраного апарата. 
       При виборі апарата заниженої потужності, коли сумарна 
потужність нагрівальних приладів або тепловтрати опалюваних 
приміщень перевищують потужність АОГВ, температура води на 
виході з нього може не досягати величини 90 °С при встановлені 
ручки регулювання терморегулятора в максимальне положення. 
Недостатня потужність не дозволить досягти комфортної 
температури у холодну пору року.
                 В АОГВ з підвищеною потужністю при відсутності модуля-
ції кількість циклів (включення / виключення) збільшується, а 
це, в свою чергу, призводить до зниження експлуатаційного 
коефіцієнту корисної дії і збільшення витрат на опалення. 
Правильний вибір АОГВ без модуляції дозволить зменшити 
кількість циклів включення/виключення. 
        В АОГВ з модуляцією необхідна потужність вибирається 
автоматично. 
  Потужність опалювального апарата приблизно 
розраховується так: на 10 м² площі  приміщення, що утеплене 
(з середніми тепловтратами), при висоті стелі 2,5 м потрібен 
1кВт теплової потужності апарата, тобто для приміщення 
площею 100 м² потрібен апарат потужністю не менше 10 кВт. Під 
утепленим приміщенням розуміється приміщення, розташоване 
не на першому і останньому поверхах, з огороджуючими зовніш-
німи відсіками з цегли товщиною не менше 500 мм та вікнами з 
подвійним остеклінням.
      Необхідно додати 2-3 кВт,  якщо у приміщення погане 
утеплення або висота стелі більше трьох метрів. Потрібно додати 
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ще 25% до потужності, якщо ваш апарат буде працювати на два 
контури, забезпечуючи підігрів води на господарськи потреби. У 
приміщенні з басейном сміливо додайте ще 20 %. Цей розрахунок 
приблизний, краще, якщо потужність апарата підберуть 
спеціалісти, які можуть підрахувати потужності нагрівальних 
приладів та тепловтрати приміщення по відповідним методикам.
Стальний або чавунний?
    Матеріал, з якого зроблено теплообмінник, не може принци-
пово вплинути на якість опалення, тому його вибір – це діло 
виключно індивідуальне. Фахівці відмічають, що чавунні АОГВ 
мають більший середній термін служби (чавунний АОГВ працює 
до 50 років, стальний – 15 років).               
          Чавунний теплообмінник характеризується стійкістю до корозії 
та довговічністю. Та при всій надійності чавуну, теплообмін-
ники з нього потребують до себе більш обережного ставлення. 
Чавун пред’являє більш високі вимоги по дотриманню правил 
проектування та експлуатації АОГВ. Його нерівномірний нагрів 
(наприклад, через появу відкладень у надпальниковій частині при 
використанні «непідготовленої» води) викликає розтріскування 
матеріалу. 
        Чавунний теплообмінник,  як і стальний,  критичний до низької 
температури води, що поступає із зворотного трубопроводу (при 
температурі  зворотної  води нижче 60ºС   можуть виникати тріщини 
за рахунок термічних деформацій чавунного теплообмінника, 
а у стальних теплообмінниках можливе виникнення  
низькотемпературної корозії ).  Стальні теплообмінники майже у 
два рази легші ніж чавунні тієї ж потужності,  дешевше за ціною і 
при правильній експлуатації можуть прослужити не менше.

Напольний або настінний?
  Сучасні опалювальні апарати, крім споживчих якостей, мають 
привабливиий дизайн. Опалювальні апарати виробляються у 
настінному та напольному  варіантах. Напольний опалювальний 

апарат – річ традиційна, настінний АОГВ відповідає усім вимогам по 
мінімуму зайнятого місця (встановлюється на стіну). АОГВ бувають 
одноконтурні, які забезпечують тільки опалення приміщення, та 
двоконтурні, які одночасно опалюють приміщення та забезпечують 
гаряче водопостачання. Принциповою відмінністю настінних та 
напольних опалювальних апаратів є матеріал, з якого виготовлено 
теплообмінник. У настінних АОГВ – це мідний теплообмінник, у 
напольних АОГВ – чавунний або стальний. По спосібу видалення 
відходящих газів усі АОГВ можно розділити на моделі з природньою 
тягою (видалення відходящих газів відбувається за рахунок тяги, 
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           Крім правильного вибору апарата, велике значення для досяг-
нення більш економної роботи апарата має теплоізоляція будівлі. 
Покращення теплоізоляційних характеристик приміщення дозволяє 
добиватися  значної економії палива, яке витрачається на його 
обігрів. 
           Економії палива можна домогтися декількома шляхами:

ЯК ЗБЕРЕГТИ ТЕПЛО

утворюваної у димоході) та з примусовою тягою (за допомогою 
убудованого в АОГВ вентилятора).
 АОГВ з природньою тягою добре знайомі (димохід над дахом  
нікого не дивує). АОГВ з примусовою тягою з’явилися порівняно 
недавно, такі моделі ідеальні для приміщень без традиційного 
димоходу. АОГВ з примусовою тягою використовуються і у тих 
випадках, коли традиційний димохід є, але забір повітря для горіння 
із приміщення небажаний.
 Апарати з примусовою тягою розділяються на АОГВ з 
відкритою камерою згорання та з герметичною («закритою»).
Особливості апаратів з герметичною камерою згоряння:
             -топочна камера повністю ізольована від приміщення, де 
встановлено АОГВ;
           -відвід продуктів згоряння здійснюється, як правило, по 
коаксіальному димоходу, де відбувається передача тепла від димових 
газів повітрю, що надходить для горіння;
            -забір повітря для горіння здійснюється безпосередньо з 
вулиці, що виключає приплив холодного повітря у приміщення, де 
встановлено апарат. 

                 -підтримувати в приміщеннях температуру, що не пере-
вищує встановлених норм (для житлових приміщень 18°С, для 
нежитлових 13-15°С). За статистикою, збільшення температури 
на 1°С в діапазоні  від 13°С до 18°С вимагає підвищення 
енергозатрат приблизно на 6%;
              -не допускати, щоб вікна, кватирки і двері відчинялись 
на тривалий час;
                -не ховати нагрівальні прилади за гардини і меблі. 
              Тепло від радіаторів повинно без перешкод надходити 
у кімнату.
                     -на вікнах встановити подвійне  остеклення, ущільнивши 
рами навколо шибок герметиком, або вакуумні теплозберігаючі 
склопакети;
          -додатково термоізолювати зовнішні стіни, покрівлю і 
перекриття. Ефективними утеплювачами є пінополістирол, 
пінополіуретан, піноізол та мінеральна вата.
                  

ПРИМІЩЕННЯ ДЛЯ АОГВ
       Найоптимальнішим місцем для встановлення АОГВ в 
житловому будинку або квартирі є відокремлене спеціальне 
невелике приміщення відповідного об’єму  з вікном, кватиркою 
або фрамугою, димохідним каналом, припливною і витяжною 
вентиляцією. Для опалювальних апаратів потужністю до 30кВт 
можлива установка на  кухні. Згідно з діючими нормами не 
допускається встановлення АОГВ у ванних кімнатах.  
               Апарат  тепловою потужністю до 30 кВт можна встанов-
лювати у приміщеннях об’ємом не менше 7,5 м³, не призначених 
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ВЕНТИЛЯЦІЯ
             Апарат дозволяється встановлювати та експлуатувати тільки 
в приміщеннях з постійною припливно-витяжною вентиляцією. 
        Приміщення повинно мати припливну вентиляцію, а також 
отвір витяжної вентиляції під стелею. Переріз припливного 
вентиляційного каналу повинен бути не меншим, ніж переріз 
димовідвідного патрубка АОГВ. Забороняється затуляти або 
зменшувати перетин вентиляційних отворів. АОГВ потужністю до 
30 кВт слід встановлювати у приміщенні з постійно відкритими 
вентиляційними отворами мінімальною площею 200 см2. Свіже 
повітря повинне надходити природнім шляхом. Припливну 
вентиляцію рекомендується обладнати в стіні або дверях навпроти 
передньої частини АОГВ. Вона повинна бути розрахована під 
необхідну кількість повітря для горіння (малюнок 3). 

малюнок 2

СИГНАЛІЗАТОР
для постійного перебування людей (в допоміжних приміщеннях), 
де загальна тривалість перебування людей протягом доби не 
перевищує 4 години. Висота приміщення, в якому встановлюється 
АОГВ, повинна бути не менше 2,2 м. 
         АОГВ тепловою потужністю 30 кВт і більше потребує 
окремого спеціального приміщення об’ємом не менше 13,5 м³. 
             Стіни і підлога приміщення повинні бути вогнестійкими 
і не повинні бути джерелом пилу. Найкраще рішення - це 
облицювання стін і підлоги керамічною плиткою або покриття 
олійною фарбою.
          Недопустимо проводити роботи, що викликають піднят-
тя пилу, під час функціонування АОГВ. Це призводить до 
відкладення забруднень на пальниках, в каналах теплообмінника, 
на турболізаторах і до відключення апарата автоматикою або до 
такого зменшення кількості повітря, потрібного для нормального 
горіння, що з’явиться сажа, яка перешкоджає нормальній роботі 
АОГВ.
           При установці на кухні та у житлові приміщеннях опалю-
вальних апаратів, призначених для роботи на газовому паливі, 
з відводом продуктів згоряння у димохід, слід передбачити 
контроль мікроконцентрацій чадного газу (СО) та контроль 
довибухонебезпечних концентрацій природного газу шляхом 
установки квартирних сигналізаторів (малюнок 2). 
         Ці вимоги не розповсюджуються на опалювальне обладнання 
з герметичною камерою згоряння, у яких забір повітря для горіння 
та відвід продуктів згоряння відбувається через зовнішню стіну 
приміщення.
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малюнок 3
          Відсутність або недостача припливу необхідної кількості 
свіжого повітря в приміщення викликає неповне згорання палива 
і відкладення сажі на теплообміннику АОГВ, що призводить до 
порушень роботи апарата.
             Ці вимоги не розповсюджуються на приміщення, де  встанов-
лено опалювальний апарат з герметичною камерою згоряння, у якого 
забір повітря для горіння та відвід продуктів згоряння відбувається 
через зовнішню стіну приміщення. 

ВСТАНОВЛЕННЯ АОГВ
       АОГВ під´єднується до мережі  газопостачання через газо-
вий фільтр. Герметичність з´єднання перевіряється методом 
обмилювання. Забороняється використання відкритого полум’я для 
перевірки герметичності газового контура. 

СХЕМА ОБЛАДНАННЯ ПРИПЛИВНОЇ ВЕНТИЛЯЦІЇ        Технічне обстеження монтажних робіт і введення опалю-
вального апарата в експлуатацію виконують представники 
сервісного центру завода-виробника. За результатами обстежен-
ня заповнюється контрольний талон, який підтверджує гарантійні 
зобов’язання виробника. 
         У разі відсутності у контрольному талоні відмітки про 
введення в експлуатацію та підпису представника сервісного 
центру гарантійні зобов’язання виробника скасовуються.                                                                                                                                    
           Апарат  встановлюється на вогнестійку основу не ближче 
0,5 м від горючих конструкцій і не менше 0,1 м  від негорючих. 
Не допускається розміщення ближче 0,5 м від апарата меблів та 
інших горючих предметів. Вільний простір перед АОГВ повинен 
бути не менше 1,25 м.
         Для нормальної роботи апарата повинні бути встановлені 
наступні пристрої, які не входять в комплект поставки:
                 -фільтри очищення води та газу;
                 -пристрій для пом´ягшення води;
                 -стабілізатор напруги (для енергозалежних апаратів);
             -пристрій безперебійного постачання  для районів,  де 
можливе тривале відключення електропостачання (для енергоза-
лежних апаратів).
        Усі встановлені пристрої повинні бути справними і нор-
мально функціонувати.
      Забезпечення усіма перерахованими пристроями покла-
дається на споживача. У випадку виходу з ладу АОГВ по причині 
відсутності перерахованих пристроїв ремонт не буде гарантійним 
і відшкодовується споживачем.
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малюнок 4

       Якщо поблизу димоходу знаходяться більш високі частини 
будівель або дерева, то він повинен виводитись вище них (вище межі 
«зони вітрового підпору») (малюнок5).

            Канал димоходу повинен бути строго вертикальним, гладким, 
рівним, без поворотів і звужень, щільним, без тріщин. Місце 
приєднання патрубка апарата з димовідвідною трубою повинно бути 
герметичним.
         В зв’язку з тим, що сучасні економні АОГВ з високим ККД 
мають низьку температуру вихідних димових газів і працюють в 
автоматичному переривчастому (періодичному) режимі з постійним 
перепадом температур, димохід погано прогрівається і в ньому 
може утворюватись агресивний конденсат, який призводить до 
низькотемпературної корозії (ерозії) димоходу. При недостатній 
теплоізоляції димоходу, щоб захистити його від шкідливого впливу 
конденсату і руйнування, можна використати спеціальні вставки із 

ДИМОХІД
      Встановлення апарата дозволяється тільки при наявності 
димоходу для відводу продуктів згоряння та Акту його первинної 
перевірки. Установка апарата і під’єднання його до димоходу 
повинні виконуватись згідно технічного проекту. Від того, із якого 
матеріалу і яким чином виготовлений димохід, залежить якість і 
ефективність роботи АОГВ.
        Переріз димохідного каналу повинен бути не меншим від 
перерізу димовідвідного патрубка опалювального апарата.
Висота димоходу над дахом встановлюється залежно від відстані 
до гребня даху (малюнок 4) 

малюнок 5
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малюнок 6

нержавіючої кислотостійкої сталі або використовувати для відводу 
продуктів згорання спеціальні двостінні теплоізольовані димоходи з 
корозійностійкої сталі.
            Димохід повинен забезпечувати відвід продуктів згоряння при 
будь-яких погодних умовах. Перед включенням АОГВ і підчас його 
роботи необхідно перевіряти наявність тяги. При нормальній тязі 
полум’я сірника буде втягуватися у камеру згоряння і гаснути.
      Для підтримування економної і безперебійної роботи АОГВ 
необхідно систематично проводити чищення димоходу і газоходів 
від сажі і засмічень.
     Первинне, а також після ремонту, обстеження димоходів і 
вентиляційних каналів, повинно проводитись спеціалізованою 
організацією.
                   При первинній перевірці і прочистці димоходів і вентиляційних 
каналів повинні перевірятись: відповідність матеріалів, відсутність 
засмічень, щільність, справність і правильність розташування 
оголовка відносно даху і розміщених поблизу споруд, наявність 
нормальної тяги.
         В зимовий період не рідше одного разу на місяць власниками 
будинків повинен проводитись огляд оголовків димоходів (малю-
нок 6) з метою запобігання їх обмерзання і закупорки. 

            В АОГВ з примусовою тягою та закритою камерою згоряння 
повітря подається за допомогою вентилятора через коаксіальний 
димохід (малюнок 7). Коаксіальний димохід часто називають 
«труба у трубі».
     По внутрішній трубі такого димоходу продукти згоряння 
відводяться на вулицю за допомогою вентилятора, а по наружній 
поступає повітря для горіння.

малюнок 7

КОАКСІАЛЬНИЙ ДИМОХІД

ОГОЛОВОК ДИМОХОДУ

ОПАЛЮВАЛЬНА СИСТЕМА
             Опалювальні апарати можуть працювати як у системах обігрі-
ву приміщень з природною (самотічною) циркуляцією теплоносія, 
так і в системах з примусовою (насосною) циркуляцією.
     Переміщення теплоносія в системах з природною циркуля-
цією (малюнок 8) забезпечується різницею тисків в подавальному 
та зворотньому трубопроводах, яка виникає за рахунок різниці 
питомої ваги нагрітого і охолодженого теплоносія. 
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4 Отпалювальний прилад
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6 Зливной вентиль
7 Апарат
8 Переливна  лінія
9 Грязьовик чи фільтр
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малюнок 8
               В системах з примусовою циркуляцією (малюнок 9) важли-
вим елементом є насос, який примушує рухатись (циркулювати) 
теплоносій. Використання циркуляційного насоса в АОГВ будь-
якої потужності сприяє більш швидкому і рівномірному нагріванню 
системи, запобігає втраті потужності апарата на подолання опору 
циркуляції теплоносія, дозволяє зберегти необхідний рівень 
циркуляції при значно менших діаметрах трубопроводів та істотно 
знизити інерційність системи.                

СИСТЕМА ОПАЛЕННЯ З ПРИРОДНЬОЮ ЦИРКУЛЯЦІЄЮ 
ТЕПЛОНОСІЯ

7 8 4 4 

1 5 

3 

2 

6 9 

1 Герметичний разширювальний бачок
2 Циркуляційний насос
3 Водопровід
4 Опалювальний прилад
5 Вентиль для заливання теплоносія (вода)
6 Зливний вентиль
7 Апарат
8 Блок автоматики, що складається з запобіжного клапану, манометру, 
   клапану для травлення повітря з системи
9 Грязьовик чи фільтр

малюнок 9
           Насос працює від звичайної електромережі . Насос з’єднуєть-
ся з автоматикою АОГВ, що дозволяє  вибирати режим роботи. 
Якісний насос може працювати у декількох режимах і практично 
безшумно. Якщо насос вимкнути, то вода через деякий час практично 
зупиниться, а якщо насос не вимикати, то вода буде рухатись 
постійно. На цьому  основується можливість управління подачею 
тепла від котла до опалювальних приладів (радіаторів). 
Яка система краща?
          Під якістю системи опалення розуміють її здібність підтриму-
вати комфортну температуру в приміщенні при температурі носія 
настільки низькій, наскільки це можливо.
        Система з примусовою циркуляцією більш комфортна, доз-

СИСТЕМА ОПАЛЕННЯ З ПРИМУСОВОЮ ЦИРКУЛЯЦІЄЮ 
ТЕПЛОНОСІЯ
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    У розширювальному бачку повинні бути постійно відкриті 
заливний отвір в верхній частині і переливний патрубок на боковій 
стінці. На розширювальному бачку бажано закріпити вказівник 
рівня води.
      Розширювальний бачок розміщується в опалюваному примі-
щенні або на горищі. В останньому випадку його потрібно добре 
утеплити, щоб вода зимою не замерзала.

воляє управляти температурою у кожному приміщенні і вона буде 
автоматично підтримуватись. Але ця система потребує наявності 
електропостачання, яке не повинно виключатися більш, як на добу.
      Система з природною циркуляцією води не піддається 
автоматичному регулюванню, вона використовує більше палива, 
потребує монтажу труб більшого діаметру. Регулювати таку систему 
можливо вручну:  пригасити пальник в апараті (ручкою управління 
газового клапану), коли у кімнаті жарко, а коли стане холодно, знову 
збільшити подачу газу.
              Якщо Ви бажаєте частіше спілкуватися з Вашим опалюваль-
ним апаратом або Вас влаштовує постійний перегрів повітря 
у кімнатах, або у Вашому домі часто і надовго відключається 
електрика, то система з природною циркуляцією – саме для Вас.
               Якщо Ви віддаєте перевагу зручному комфортному опаленню, 
вибирайте систему з примусовою циркуляцією. 
            Для запобігання припинення циркуляції води та виходу АОГВ 
з ладу не допускається його робота з незаповненою чи не повністю 
заповненною системою опалення.
               В системі опалення вода повинна мати можливість збільшення 
свого об’єму (“дихання”) при нагріві теплоносія. Є два способи 
забезпечити їй цю можливість: зробити “відкриту” систему опалення 
з відкритим розширювальним баком у верхній точці системи або 
закриту систему опалення з мембранним розширювальним баком.                 
       У відкритій системі опалення роль “пружини”, яка урівнова-
жує розширення води при нагріванні, відіграє стовб води до 
розширювального бака, який монтується при цьому, як правило, 
у найвищій точці системи опалення (малюнок 10). Хоча існують 
варіанти установки відкритого розширювального баку і внизу.

СИСТЕМА ОПАЛЕННЯ  З ВІДКРИТИМ РАЗШИРЮВАЛЬНИМ  БАЧКОМ

малюнок 10
     Рівень води у розширювальному бачку не повинен знижатися 
нижче ¼ його висоти. Для цього потрібно періодично поповню-
вати систему холодною водою. Наповнювати систему водою, яка 
пройшла водопідготовку, потрібно повільно та без зупинок, щоб 
запобігти заповітрюванню системи.               
       У закритому мембранному розширювальному бачку роль такої 
“пружини” відіграє балон із зрідженим повітрям (малюнок 11). 
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малюнок 11

малюнок 12

       Збільшення об’єму води у системі опалення при нагріванні 
призводить до відтоку води із системи у розширювальний 
бак і супроводжується стисненням повітряного балону у 
розширювальному бачку і збільшенням тиску у ньому. Таким 
чином, вода також має можливість розширятися (як  і у відкритій 
системі), але ніде безпосередньо не контактує з повітрям.  
           Для запобігання розриву або роздуття теплообмінника апара-
та не допускається заповнення (поповнення) системи опалення  
водою тиском більше 0,3 МПа (3,0 кг/см2). 
        Не заповнюйте систему безпосередньо з водопроводу!
      Трубопроводи в опалюваних приміщеннях треба прокладати 
відкрито: це також покращує циркуляцію за рахунок охолодження 
води в трубах, розташованих вище від апарата, і утворення 
гідростатичного напору. Горизонтальні трубопроводи самотічної 
системи опалення необхідно прокладати з нахилом за напрямом 
руху води. Величина нахилу повинна бути не менше 10 мм 
на одному погонному метрі труби. АОГВ підключається до 

СИСТЕМА ОПАЛЕННЯ З ЗАКРИТИМ МЕМБРАННИМ БАЧКОМ

        Для підтримки економної роботи системи опалення важливо 
періодично встановлювати температуру води на виході з АОГВ за 
допомогою ручки регулювання терморегулятора.

системи опалення за допомогою різьбових або фланцевих з’єднань. 
Підключення зваркою забороняється. Під’єднання не повинно 
супроводжуватись натягом труб.
            Для зливу води із системи в найнижчій її точці встановлюється 
спускний вентиль або різьбова пробка. Система заповнюється водою 
через спускний чи заливний вентиль або через заливний отвір у 
розширювальному бачку.
       Відбір гарячої води для побутових потреб безпосередньо із 
системи опалення не допускається. Для цього використовується 
двоконтурний опалювально-водогрійний апарат або в системі 
опалення з однофункційним опалювальним апаратом встановлюється 
спеціальний водопідігрівач проточний або накопичувальний (бойлер) 
(малюнок 12).

БОЙЛЕР
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ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЯ АПАРАТІВ
     У процесі модернізації апаратів виробник в першу чергу 
враховує інтереси споживачів. Багатьом з них значним здається 
можливість роботи опалювального та водогрійного обладнання 
в індивідуальному, підходящому конкретному приміщенню 
режимі. 
        Зробити апарат більш чутливим до бажань споживача дозво-
ляє автоматика, що керує його роботою. При підключенні до 
апарата цифрового програматора у власника дома з’являється 
можливість не тільки дистанційно керувати системою опалення, 
але й автоматично діагностувати її вузли та виявляти несправності 
з відображенням інформації на дисплеї, що також підвищує 
безпеку експлуатації.
        Можливість регулювання температури опалювального кон-
туру, безумовно, допомогає підтримувати комфортні  умови 
в будь-яку погоду і одночасно заощаджувати енергоносій. 
Завдяки останнім досягненням слідкувати за погодою може сам 
опалювальний апарат.  Враховуючи зміни температури “поза 
домом”, апарат автоматично регулює температуру носія у системі 

ВОДА ДЛЯ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ
        Воду в систему опалення рекомендується заливати пом’як-
шену (після спеціальної водопідготовки або дистильовану, або 
хоча б дощову). Якщо вода має високу жорсткість, то при її нагріві 
(особливо до температури, що перевищує 80°С) починається 
інтенсивне  відкладення карбонатних солей (накипу) на внутрішніх 
стінках теплообмінника апарата, труб і радіаторів. Якість води 
відіграє велику роль для ефективного і довговічного функціонування 

      Температура води в АОГВ регулюється в залежності від 
температури навколишнього середовища.                                                                        
       Не рекомендується встановлювати ручку терморегулятора 
на максимальну позначку, оскільки внаслідок допустимої похиб-
ки індикатора температури і самого терморегулятора фактична 
температура води в АОГВ при такому положенні ручки регулювання 
може сягнути понад  90°С і в теплообміннику може початись процес 
пароутворення, що є недопустимим. Також не рекомендується 
експлуатувати АОГВ при температурі води в зворотному 
трубопроводі на вході в АОГВ нижче 60°С, бо тоді на стінках 
теплообмінника утворюється корозійно агресивний конденсат.
      Для створення комфортних умов в окремих приміщеннях 
використовуються радіаторні регулювальні термостатичні 
вентилі (радіаторні терморегулятори). Вони монтуються перед 
радіаторами (замість запірних кранів), мають регулювальну головку, 
проградуйовану в градусах Цельсія, за допомогою якої можна 
задавати у приміщенні будь-яку температуру. 

системи опалення. Необхідно памятати, що навіть незначний 
шар накипу в теплообміннику, приводить до його перегріву та 
зниженню теплотехнічних характеристик апарата.
      Допускається використання в системі опалення в якості 
теплоносія (замість води) антифризів з заниженою температурою 
замерзання, призначених для цієї цілі та дозволених до 
використання виробником опалювального апарата.
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опалення, забезпечуючи комфортну температуру в приміщенні. 
Автоматичне регулювання дозволяє  заощадити до 35 %  енергії.

ОБСЛУГОВУВАННЯ АОГВ ТА 
ОПАЛЮВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ

          При відкладенні накипу на внутрішніх поверхнях тепло-
обмінника АОГВ, труб і нагрівальних приладів рекомендується 
через кожні 1-3 роки (залежно від жорсткості води) очищати 
АОГВ і систему опалення від накипу. Періодичність чищення 
АОГВ повинна бути такою, щоб товщина відкладень на найбільш 
теплонапружених ділянках поверхні нагріву АОГВ не перевищувала 
0,5 мм. Накип усувають хімічним способом - розчином кальційованої 
соди, розчином інгібірованої соляної кислоти або спеціальними 
засобами: антинакіпином, інгібітором накипоперетворення. Розчин 
кальційованої соди (0,5 кг на 10 л води) заливають в систему опалення 
на дві доби, а потім систему промивають декілька разів і заповнюють 
чистою водою. Використання інших засобів регламентується 
методиками їх застосування.
          Спеціалісти виділяють декілька причин, що викликають 
більшість негараздів у роботі опалювального обладнання.
           Перша - невідповідність параметрів води та газу, а також 
напруги в електричній мережі. 
  Перепади напруги в зв’язку з відсутністю стабілізатора 
напруги негативно позначаються на електронних системах управління 
та безпеки: можуть вийти з ладу  мікропроцесори, програматори, 
плати управління, дисплеї.
  Заповнення системи «сирою» водою призводить  до 
відкладення  накипу на внутрішніх поверхнях. Достатньо встановити 
фільтри хімічної та механічної очистки води.
  Щодо забезпечення необхідних параметрів газу, то 
споживач не може контролювати тиск газу. Несправності внаслідок 
падіння тиску у газових мережах – не рідке явище, що призводить 
до випадків мимовільної зупинки АОГВ. В цих випадках потрібно 

        Спостереження за системою опалення і за роботою опалю-
вального апарата приводить його власник, який повинен 
забезпечити утримання АОГВ і системи опалення у справному 
стані, організувавши їх обслуговування і ремонт відповідно до 
вимог експлуатаційних документів АОГВ та діючих норм і правил 
безпеки. 
     Одним з важливіших умов довгої та безвідмовної роботи 
системи опалення – збереження та підтримка постійного рівня 
теплоносія у системі. Система водяного опалення повинна бути 
заповнена водою постійно цілий рік. Це охороняє внутрішні 
поверхні труб та опалювального апарата від корозії. Постійний 
витік і зв’язані з ним часті добавки свіжої води недопустимі. 
Часта зміна води веде до утворення накипу, обростанню труб, що 
негативно позначиться на тепловіддачі системи. Опорожнення 
опалювальної системи веде до інтенсивної корозії зсередини, 
тому воду рекомендовано зливати тільки для промивки і ремонту, 
по закінченні яких необхідно заповнити систему водою. Якщо 
у зимову пору року (при мінусовій температурі на вулиці) 
припиняється опалення більше, ніж на добу, необхідно повністю 
злити воду із опалювальної системи та апарата для запобігання 
замерзанню теплоносія.
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негайно викликати спеціаліста сервісної служби, який, регулюючи 
газовий клапан, може ліквідувати несправність та включити апарат, 
щоб не дати змоги замерзнути воді у системі опалення. Після того, 
як тиск нормалізувався, необхідно знову викликати спеціаліста 
сервісної служби для повторного регулювання.
       На другому місці серед причин, що викликають появу 
несправностей, знаходиться невідповідність параметрів тяги. Якщо 
тяга незадовільна, продукти згоряня не видаляються з апарата і 
приміщення, спрацьовує аварійний датчик відсутності тяги. 

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПРИ КОРИСТУВАННІ 
ПОБУТОВИМИ ГАЗОВИМИ ПРИЛАДАМИ І  

АПАРАТАМИ
                  Згідно чинного законодавства відповідальність за техніч-
ний стан та безпечне експлуатування газового обладнання, 
димових та вентиляційних каналів несе споживач.
             Особи, що користуються побутовими газовими прилада-
ми та апаратами (у тому числі у домах та квартирах на правах 
особистої власності), зобов’язані:
                -пройти інструктаж про правила користування апаратом 
у представника сервісного центру, який проводив введення апарата 
в експлуатацію, ознайомитися з настановою щодо експлуатування 
установлених у квартирі газових приладів та апаратів;
               -забезпечити зберігання та утримання у чистоті газового 
обладнання;
                       -слідкувати за нормальною роботою газового обладнання, 
димоходів та вентиляції;

          -регулярно контролювати тиск води в системі опалення;
          -спостерігати за герметичністю гідравлічної системи апара-
та (просочування води);
           -спостерігати за герметичністю газового контуру (витік газу 
по характерному запаху);
      -візуально перевірити процесс горіння пальника. Полум’я 
повинно бути блакитним, рівним, без “жовтих язиків”;
          -перевірити наявність тяги в димоході;
         -по закінченню використання газу перекривати крани на га-
зових приладах та перед ними;
               -при несправності газового обладнання викликати спеціаліс-
тів сервісного центру або підприємства газового господарства..
        При виявленні несправностей або порушенні нормальної 
роботи апарата не усувайте їх самостійно, а викличте 
представника сервісного центру, що вводив апарат в 
експлуатацію, в іншому випадку Ви втрачаєте право на 
гарантію.
           Для захисту апарата та його деталей від передчасного виходу 
їх з ладу споживач повинен:
                 -при раптовому припиненні подання газу негайно перекрити 
крани пальників газових приладів і повідомити аварійну службу 
підприємства газового господарства;
      -при появі в приміщенні запаху газу негайно припинити 
користування газовими приладами, перекрити крани до приладів 
і на приладах, відчинити вікна і кватирки для провітрювання 
приміщень, викликати аварійну службу. Не запалювати вогню, 
не курити, не вмикати і не вимикати електроосвітлення і 
електроприлади;
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ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА УМОВИ 
ГАРАНТІЇ

                Щоб забезпечити дім теплом, недостатньо купити опалювальний 
апарат. Необходімо  правильно експлуатувати апарат та забезпечити 
йому своєчасне сервісне обслуговування. Будуть розчаровані ті, 
хто вважає, що придбавши дорогу техніку – опалювальний апарат, 
про нього взагалі можна забути – він буде працювати сам по собі. 
Особливістю опалювального обладнання є необхідність періодич-
ного обслуговування. Більш того, чим складніш  автоматика, тим 

                 -для огляду і ремонту газопроводів та газового обладнання 
допускати у квартиру працівників підприємств газового 
господарства після пред’явлення ними службових посвідчень;
 Власники будинків і квартир на правах особистої 
власності, крім приведених вимог, повинні своєчасно укласти 
угоди на технічне обслуговування газового обладнання. 
Забезпечити перевірку димоходів і вентиляційних каналів у 
терміни, встановлені Правилами безпеки в газовому господарстві. 
В зимовий період періодично перевіряти оголовки з метою 
недопущення їх обмерзання і закупорення.
              Власникам забороняється:
          -проводити самочинну газифікацію будинку (квартири, 
садового будиночку), установку, перестановку, заміну і ремонт 
газового обладнання;
          -проводити перепланування приміщень, де встановлені 
газові апарати, без узгодження з газовим господарством;
                 -вносити зміни в конструкцію газових апаратів, змінюва-
ти димові і вентиляційні системи; 
                  -вимикати автоматику безпеки і регулювання, користува-
тись газом при несправностях газових приладів, автоматики, 
арматури;
               -проводити регулювання газової автоматики;
            -користуватись газом при засміченні димоходів і венти-
ляційних каналів, відсутності їх щільності, несправності, 
обмерзанні і закупоренні оголовків димоходів;
         -проводити прочищення, перевірку димових і вентиля-
ційних каналів без проходження навчання і отримання дозволу 
від підприємства газового господарства;

              -користуватись газовим обладнанням при перекритих ква-
тирках (фрамугах), жалюзійних решітках, решітках вентканалів, 
щілинах під дверми ванних кімнат і кухонь, відсутності тяги в 
димоходах і вентканалах;
             -залишати працюючі газові апарати без нагляду, крім роз-
рахованих на безперервну роботу і обладнаних для цього відповідною 
автоматикою;
                   -допускати до користування газовими апаратами дітей, осіб, 
що не пройшли інструктаж з правил користування газовим апаратом 
або обмежені в своїх діях (недієздатні);
               -використовувати газ і газові прилади не за призначенням;
                 -користуватись приміщеннями, де встановлене газове облад-
нання, для сну і відпочинку;
            -застосовувати відкритий вогонь для виявлення витоків га-
зу;
              -бетонувати ніжки апарата і заглиблювати АОГВ у приямок 
категорично ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ!
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про усунення недоліків. У разі виникнення потреби у визначенні 
причини втрати якості товару, гарантійний термін якого не 
вичерпався, продавець або сервісний центр зобов’язані у 
триденний термін з дня одержання письмової заяви від споживача 
відправити такий товар на експертизу. Експертиза проводиться 
за рахунок продавця (сервісного центра, виробника). Якщо буде 
доведено, що недоліки виникли після передачі товару споживачеві 
внаслідок порушення ним встановлених правил використання, 
зберігання чи транспортування або дій третіх осіб, вимоги 
споживача не підлягають задоволенню, а споживач зобов’язаний 
відшкодувати продавцю (сервісному центру, виробнику) витрати 
на проведення експертизи. Споживач має право на оскарження 
висновків експертизи у судовому порядку.
    Будь-яке перевантаження і неправильне використання  
апарата можуть викликати вихід з ладу його складових частин. 
На ушкоджені  таким чином складові частини гарантія не 
поширюється.
       На гарантійний ремонт приймається товар за наявності 
експлуатаційних документів, пломб виробника, відсутності 
пошкоджень товару, які могли викликати несправність, за умови 
дотримання вимог експлуатаційного документа щодо правил 
зберігання, введення в експлуатацію та використання товару за 
призначенням.               
      У разі виявлення недоліків під час введення товару в 
експлуатацію, які неможливо усунути на місці, за вибором 
споживача товар підлягає заміні на новий, відправленню на 
гарантійний ремонт або споживачеві повертаються сплачені за 
товар гроші. Якщо введення в експлуатацію виконав сервісний 

більше вона потребує регулювання і технічного обслуговування. 
Необхідна, доступна та достовірна інформація про товари, які 
підлягають гарантійному ремонту, або гарантійній заміні, доводиться 
виробником (продавцем) до відома споживача в експлуатаційних 
документах, що додаються виробником до товару. Не дозволяється 
приймати до реалізації товари без експлуатаційних документів. 
Якщо товар потребує проведення робіт з введення в експлуатацію, 
продавець зобов’язаний  надати споживачеві відповідну інформацію. 
Умови гарантії та гарантійні зобов’язання заводу-виробника 
наводяться в настанові щодо експлуатування.
          Гарантійний термін експлуатації, протягом якого гарантується 
використання  апарата, в тому числі комплектуючих виробів та 
складових частин, за призначенням за умови дотримання споживачем 
правил користування і протягом якого виробник виконує гарантійні 
зобов’язання, обчислюється від дати його продажу споживачеві 
через торговельну мережу. Гарантійні зобов’язання виробника і 
гарантійний термін експлуатації зазначаються в експлуатаційних 
документах, а саме в настанові щодо експлуатування у розділі 
“Терміни служби й гарантії виробника”. У разі незадовільного 
функціонування апарата або його виходу з ладу сервісний центр 
безоплатно проводить ремонтні роботи. В період гарантійного 
терміну постачання вузлів, що вийшли з ладу, і деталей здійснюється 
безкоштовно, за винятком випадків їх механічного пошкодження з 
вини споживача або грубих порушень правил експлуатації. Якщо 
виклик необґрунтований, його оплачує замовник (споживач). 
Гарантійний термін експлуатації збільшується на час перебування 
товару в ремонті. Зазначений час обчислюється від дня, коли 
споживач звернувся до виконавця (продавця, виробника) з заявою 
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центр, Ви отримаєте безкоштовний гарантійний ремонт протягом 
36 місяців при умові щорічного технічного обслуговування за 
рахунок споживача і консультації по правильній експлуатації 
апарата. Багатолітня гарантія на опалювальні апарати потребує 
проведення щорічного платного технічного обслуговування.
     Роботи, пов’язані з технічним обслуговуванням, не 
відносяться до гарантійних зобов’язань виробника.
                 Технічне обслуговування товару не являється ремонтом і не 
може бути підставою для заміни товару. Технічне обслуговування 
полягає у виконанні робіт, пов’язаних із забезпеченням 
використання товару за призначенням. У процесі виконання 
робіт з технічного обслуговування пломби виробника на товарі 
не порушуються, якщо інше не передбачено експлуатаційними 
документами. Роботи з технічного обслуговування товару 
виконуються за місцем експлуатації. Дата виконання робіт 
узгоджується між споживачем та виконавцем. 
              Димові труби від газових приладів та вентиляційні канали 
власник  повинен обслуговувати за допомогою спеціалізованих  
організацій, які мають ліцензії  на даний вид діяльності. 
         Для власника опалювальної техніки питання взаємовідно-
син з сервісним центром – це питання гарантії, згідно з якою усі 
роботи по заміні та ремонту апарата, пов’язані із заводським 
браком, сервісні центри виконують безкоштовно.
        Власник АОГВ втрачає право на гарантійний ремонт, 
а завод-виробник не несе відповідальності, не гарантує 
безвідказну роботу і знімає апарат з гарантії у випадках:
       -порушення правил транспортування, зберігання, установки, 
монтажу, експлуатації апарата;

        - введення в експлуатацію та проведення ремонту особами на це 
не уповноваженими;
       - відсутності заповненого контрольного талона на введення апа-
рата в експлуатацію;
     - експлуатації АОГВ в умовах, що не відповідають технічним 
вимогам до нього;
       - наявності механічних пошкоджень на апараті або його вузлах в 
процесі монтажу або через неправильну експлуатацію;
       - недостатньої тяги в димоході;
        - самовільного внесення в  конструкцію апарата змін та доробок, 
при використанні вузлів не передбачених нормативною документа-
цією;
       - відкладення накипу в гідравлічній системі  і теплообміннику;
      - відкладення сажі в теплообміннику, пальнику та інших части-
нах апарата;
       - появи корозії на частинах апарата;
       - наявності дефектів, які викликані:
           - неналежною вентиляцією;
           - підвищеною вологістю в приміщенні де встановлено апарат;
           - перепадами напруги в мережі електропостачання;
           - перепадами тиску газу в мережі поза встановлені норми;
           - форс-мажорними обставинами;
           - дією забрудненого газу, води, повітря;
       - відсутності пристроїв:
           - фільтра очищення води в системі опалення;
           - фільтра очищення газу;
           - стабілізатора напруги;
       - самовільного регулювання автоматики безпеки;



21

               - відсутності щорічного технічного обслуговування.
            Несправності, які підлягають обов’язковому усуненню при 
гарантійному ремонті:
              - приховані дефекти матеріалів, складових частин апаратів, 
які проявилися в процесі введення в експлуатацію або при 
експлуатації.
       Послуги по гарантійному ремонту  (безоплатному ремонту)  
чи заміні товару або його повернення вартості здійснюється 
згідно вимог “Закону України “Про захист прав споживача” та 
“Порядку гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної 
заміни технічно-складних побутових товарів” при обов’язковому 
представленні документів:
              1 заяви від споживача;
                   2  настанови щодо експлуатування з обов’язково заповненим 
контрольним талоном на введення в експлуатацію опалювального 
апарата. 
              Після продажу АОГВ претензії по некомплектності і механіч-
них пошкодженнях підприємством-виробником не приймаються.
        У випадку виходу з ладу будь-якого вузла апарата в період 
гарантійного терміну експлуатації, виявленні недоліків і дефектів 
виробничого характеру спеціаліст газового господарства або 
спеціалізованої сервісної організації складає акт про перевірку 
АОГВ, який разом з заповненим відривним гарантійним талоном, 
копією контрольного талона на введення апарата в експлуатацію 
і дефектним вузлом направляється власником заводу-виробнику. 
Попередньо власник за телефоном повідомляє виробника про вихід 
АОГВ з ладу.
        Якщо підтверджується, що поломка сталася з вини завода-

виробника, то усунення недоліків, ремонт або заміна дефектного 
вузла проводиться за рахунок виробника.
                 Виробник не несе відповідальності за можливі несправності 
та поломки, які виникли в результаті використання апарата не за 
призначенням, неправильного монтажу та установки, порушенні 
умов експлуатування апарата.
       У випадку виходу з ладу будь-якого вузла АОГВ в період 
гарантійного терміну з вини власника або несправності АОГВ 
після закінчення гарантійного терміну, виробник може провести 
заміну або ремонт несправного вузла за рахунок споживача.
           У випадку поломки або незадовільненого функціонуван-
ня апарата не робіть спроб його ремонту або прямого 
втручання в конструкцію, а викличте представника газового 
господарства або зверніться до сервісного центру, який вводив 
АОГВ в експлуатацію.
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ДО  УВАГИ  КОРИСТУВАЧІВ !

 Монтаж, запуск, налагодження і ремонт опалювальних 
апаратів та іншого теплотехнічного обладнання повинні 
виконувати підприємства та організації, які мають дозволи на 
відповідний перелік робіт.

Телефон аварійної газової служби -104
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Газові котли (АОГВ): 
 �напольні:
    - сталеві від 7 до 96 кВт
    - чавунні від 16 до 94 кВт
 �настінні від  9 до 32 кВт

Електричні котли: 
 �напольні від 9 до 100 кВт
 �настінні:
    - 220 В від 3 до 6 кВт
    - 380 В від 6 до 18 кВт

Конвектори газові (не 
потребують водяної системи 
опалення):
 �сталеві від 2 до 4 кВт
 �чавунні від 3 до 6,5 кВт

Водонагрівачі газові:
 �колонки 21 кВт
 �бойлери від 70 до 300 л

Водонагрівачі електричні
накопичувальні 
 �бойлери від 40 до 150 л 

Парапетні котли (бездимоходні 
котли з виходом продуктів згорання 
через стіну. Не потребують 
вертикального димоходу) 
від 7 до 16 кВт

ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ АТ “РОСС“
            Харківський завод опалювального обладнання АТ “РОСС“ - підприємство, яке відповідає 
європейським нормам та стандартам якості (ДСТУ ISO 9001-2000). Опанувавши сучасні 
технології, оснастивши виробництво найновішим європейським обладнанням, компанія 
зуміла створити сильний та конкурентноспроможній продукт.
      Серед вітчизняних виробників “РОСС“ має найбільш широкий спектр опалювального 
обладнання.

Водонагрівачі електричні
проточні:
   - 380 В від 15 до 21 кВт 
   - 220 В від 3 до 6 кВт

Бойлери косвеного нагріву 
(з можливістю роботи як від 
електроенергії, так і від контуру 
опалювальної системи)
від 120 до 150 л 



24

Конвектори електричні
від 1 до 3 кВт

Інфрачервоні обігрівачі
від 1,2 до 2,3 кВт

Панелі електричні
настінні 0,3 кВт

Піролізні котли (твердопаливні 
котли зі збільшеним ККД 
за рахунок додаткового 
високотемпературного згорання 
деревного вугілля)
32 кВт та 70 кВт

Каміни
7 кВт та 12 кВт

Каміни-каменки
для саун та лазень
16 кВт

Сигналізатори газу
побутові (СГБ)

Пристрій магнітної обробки 
води
від 10 л/м до 1500 л/м

ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ АТ “РОСС“

Твердопаливні котли:
�зі сталевим теплообмінником
  від 10 до 200 кВт та
�з чавунним теплообмінником 
   від 15 до 60 кВт

Радіатори опалення
однорядні та двурядні
закритого та відкритого типу
(max тиск 20 атмосфер)
від 800 мм до 1500 мм
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Харківський завод опалювального обладнання АТ 
"РОСС"

м. Харків, вул. Котлова, 129
Тел.: (057) 719-47-11 (12)

Фірмовий магазин “Росс”
м. Харків, вул. Пащенківська, 4
Тел.: (057) 719-47-11, 719-47-12
                   775-80-50, 775-80-60

Склад-магазин
м. Дніпропетровськ, пр. Газети “Правда”, 29, к. 109а
вул. Узвіз Калініна, 25
Тел.: (050) 956-85-08 

Склад-магазин
м. Луганськ, вул. Оборонна, 101в
Тел.: (0642) 50-02-10, (050) 216-35-39

Склад-магазин
м. Луцьк, пр-т Соборності, 14А
Тел.: (0332) 78-96-63, (099) 01-98-197

Склад-магазин
м. Запоріжжя, пр-т Леніна, 104
Тел.: (061) 78-75-735, (099) 227-02-81 

Представництво в Росії
м. Белгород, вул. Комунальна, 2 
Тел./факс: 00-(107-4722) 56-91-09, 500-159
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