ОБЩЕСТВО С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РОСС»

АППАРАТ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТИПА АОЭ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
РОС 6517.00.00.000 РЭ
Ввод в эксплуатацию и обслуживание оборудования
ОДО «РОСС» должны проводить только специалисты,
имеющие
соответствующие
сертификат
и
удостоверение, выданные ОДО «РОСС». Образец внешнего
вида документов представлен в приложении Г. Перечень
официальных дилеров и сервисных центров по регионам
представлен во вкладыше к руководству по эксплуатации.
Гарантийные
обязательства
завод-изготовитель
ОДО «РОСС» несет только в случае правильного
выполнения
всех
правил
подготовки
к
работе,
эксплуатации и обслуживания изделия.
г. Харьков

Харьковский завод отопительного оборудования ОДО
"РОСС"
является
многоотраслевым
производственным
предприятием, отвечающим требованиям стандарта ДСТУ ISO
9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT). Овладев современными
технологиями, оснастив производство новейшим европейским
оборудованием, компания сумела создать конкурентоспособную
продукцию. Среди отечественных производителей ОДО "РОСС"
имеет наиболее широкий спектр отопительного оборудования.
Аппараты (котлы) отопительные газовые с водяным контуром
типа АОГВ:
•напольные:
- со стальным теплообменником от 7 кВт до 96 кВт
- с чугунным теплообменником от 16 кВт до 96 кВт
• настенные от 16 кВт до 32 кВт
Аппараты (котлы) отопительные газовые с водяным контуром
типа АОГВ - парапетные (бездымоходные с отводом продуктов
сгорания через стену помещения, не требующие вертикального
дымохода)
от 7,5 кВт до 15 кВт

Аппараты водонагревательные проточные газовые (колонки
газовые) типа ВПГ 21 кВт

Аппараты отопительные электрические типа АОЭ:
напольные
от 6 кВт до 100 кВт (~380 В)
•настенные:
- от 3 кВт до 6 кВт (~220 В)
- от 6 кВт до 18 кВт (~380 В)

Конвекторы электрические типа ЭВУТ
от 1 кВт до 3 кВт
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Радиаторы отопления стальные
концевые, проходные и блочные
(рабочее избыточное давление 1,0 МПа)
длиной от 790 мм до 1670 мм, высотой 300 мм и 600 мм.
Радиаторы отопления медно-алюминиевые
с боковым присоединением
(рабочее избыточное давление:
- для радиаторов с термоклапаном 1,0 МПа;
- для радиаторов без термоклапана 1,6 МПа)
длиной от 395 мм до 1195 мм, высотой 545 мм.

Котлы отопительные твердотопливные с водяным контуром
типа КОТВ
со стальным теплообменником от 10 кВт до 300 кВт

Пиролизные котлы (твердотопливные котлы с увеличенным
КПД за счет дополнительного высокотемпературного сгорания
древесного газа)
18 кВт, 32 кВт и 70 кВт

Камины «Буржуйка»
20 кВт и 24 кВт
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Обогреватели газовые
(промышленные)
от 15 кВт до 50 кВт

инфракрасные

типа

Устройства магнитной обработки воды
от 10 л/мин до 1500 л/мин

Сигнализаторы газа
• промышленные стационарные ЩИТ-2; ЩИТ-3
• индивидуальные переносные ЗОНД-1 и СТХ-17
• бытовые СГБ-1 и коммунальные СГ-1
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ОГИ

На предприятии действует Система управления качеством
согласно требованиям ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT)
Сертификат № 8О108.СУЯ.010-18
Уважаемый покупатель !
Наш аппарат отопительный обеспечит Ваш дом теплом и будет
работать на Вас в автоматическом режиме без Вашего контроля. Высокий
коэффициент полезного действия аппарата позволит достаточно экономно
расходовать электроэнергию.
Желаем Вам успеха!
ВНИМАНИЕ! В связи с постоянной работой по совершенствованию
изделия, повышающей его надежность и улучшающей качество, в
конструкцию могут быть внесены изменения, не отраженные в данном
руководстве. В данном изделии применены узлы и конструктивные решения,
запатентованные ОДО «РОСС», а также патенты, права на которые
ОДО «РОСС» приобрело в законном порядке. Всякое копирование изделий
ОДО «РОСС», отдельных узлов, конструктивных и схемных решений в
коммерческих целях будет преследоваться в соответствии с действующим
законодательством,
как
нарушение
прав
на
интеллектуальную
собственность ОДО «РОСС».

ВВЕДЕНИЕ
Перед началом работы с аппаратом отопительным электрическим типа АОЭ
(далее по тексту «аппарат») внимательно изучите данное руководство по
эксплуатации и, в первую очередь, правила техники безопасности. Выполнение
рекомендаций, изложенных в данном руководстве по эксплуатации, позволит
осуществлять правильную эксплуатацию и обслуживание аппарата, что послужит
гарантией его долгой, надежной и безотказной работы.
При покупке аппарата требуйте проверки его комплектности. Проверьте
наличие в гарантийном и отрывных талонах отметки о приемке ОТК и
продаже торгующей организации. Проверьте соответствие номера
аппарата номеру, указанному в руководстве по эксплуатации.
После продажи аппарата претензии по некомплектности, товарному
виду и механическим повреждениямне принимаются.
После транспортирования аппарата при температуре ниже 0 оС перед вводом в
эксплуатацию необходимо выдержать его при комнатной температуре в течение 8
часов.
Аппарат соответствует климатическому исполнению УХЛ, категория размещения
4.2 и предназначен для эксплуатации в следующих климатических условиях:
 температура окружающего воздуха от 10 оС до 35 °С;
 относительная влажность воздуха не более 60 % при температуре 20 °С;
 атмосферное давление от 84 кПа до 106,7 кПа.
При обнаружении неисправности после включения, немедленно выключите
аппарат и вызовите специалиста для ремонта.
Предприятие-изготовитель имеет право вносить в конструкцию изменения, не
влияющие на технические и эксплуатационные характеристики изделия.

5

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА
1.1 Назначение изделия
1.1.1 Аппарат предназначен для отопления помещений, оборудованных
системами водяного отопления.
1.1.2 Аппарат работает от сети 3-х фазного тока переменного тока
номинальным напряжением 380 В и номинальной частотой 50 Гц.
Аппарат автоматически поддерживает в системе отопления температуру,
заданную Вами на блоке управления.

1.2 Технические характеристики
1.2.1 Основные технические характеристики приведены в таблицах 1, 2.
1.2.2 Аппарат в напольном варианте выпускается в следующих
конструктивных исполнениях, отображенных в условном обозначении:
- по номинальной мощности;
- “2”- без насоса;
- “3”- напряжением 380 В.
Таблица 1- Технические характеристики
Обозначение
АОЭ-72-2-3
АОЭ-90-2-3

Номинальная
мощность, кВт

Кол.
блок
ТЭНов

Мощность
блок
ТЭНов, кВт

Масса,
кг

72
90

6
6

12х6
15х6

94
96

Таблица 2 – Технические характеристики
Техническая характеристика
Напряжение сети переменного тока, В
Частота тока, Гц
Диапазон регулирования температуры
теплоносителя, ºС
Объем теплообменника, дм3 , не более
Отапливаемая площадь*, м2, не более
Суммарный объем воды в отопительной системе,
дм3, не более
Максимальное давление в системе отопления, кПа
(бар), не более
Присоединительный размер патрубков
Сечение медного провода кабеля питания, мм 2,
не менее
Номинальный ток защитного автомата, А
Габаритные размеры, мм, не более
– длина
– ширина
– высота

АОЭ-72-2-3

АОЭ-90-2-3

380 ± 38
50 ± 1
от 40 до 85
45
720

900

740

940
300 (3)

Фланец Ду 65 Ру 6
50
250
720
500
740

* Показатель ориентировочный, приведенный согласно средним данным, указанным в СНиП 2.04.07-86
«Тепловые сети» для помещений со стандартной высотой потолков (2,6 м)
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1.3 Состав изделия, устройство и работа
Аппарат (рисунок 1.3.1) состоит из следующих основных узлов: бака (1),
блока ТЭНов (2), блока управления с модулем индикации (3), магниевого анода
(4), блока симисторов (5), клапана сброса воздуха (6), автоматического
выключателя (7).

а)

б)
7

г)
Рисунок 1.3.1
В баке имеются два патрубка для подключения к системе отопления:
– верхний – для подсоединения к трубопроводу подачи горячей воды;
– нижний – для подсоединения к обратному трубопроводу.
Кроме ТЭНов в бак вмонтированы:
- датчик уровня воды в баке (8);
- датчик перегрева (9).
- кнопка включения блока управления (11).
Присоединительные размеры аппарата приведены в приложении В.
1.4 Функциональные особенности аппарата и алгоритм его работы
1.4.1 Функциональные особенности аппарата
Аппарат имеет следующие особенности:
Встроенный суточно-недельный программатор
Встроенный суточно-недельный программатор позволяет пользователю на каждый
день недели настроить одну из 2-х дневных программ – программу рабочего дня
или программу выходного дня. Дневная программа делит день на интервалы
времени (общее количество интервалов - 5). Каждому отрезку ставится в
соответствие экономный либо комфортный режим работы
Пропорционально-интегрально-дифференциальное (ПИД) – регулирование
Позволяет, изменяя мощность аппарата в зависимости от текущих потребностей, с
высокой точностью поддерживать заданную температуру теплоносителя в системе
отопления.
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Погодозависимое регулирование
При подключении к аппарату датчика уличной температуры воздуха, аппарат
будет автоматически выбирать необходимую для поддержания комфортных
условий в помещении температуру теплоносителя. Разрешение работы аппарата
от датчика уличной температуры устанавливается в меню пользователя.
Возможность подключения комнатного термостата (релейного типа)
Использование
комнатного
термостата
совместно
с
погодозависимым
регулированием и программатором дает наибольшую экономию электроэнергии.
Возможность подключения бойлера косвенного нагрева
Плата управления имеет входы для подключения датчика температуры бойлера
(термостат либо измерительный датчик), выходы для управления насосом
бойлера и приводом трехходового клапана.
Режим самосохранения
В этом режиме аппарат не поддерживает комфортных условий в помещении. Его
основная задача защитить систему отопления от замерзания. Если температура
воздуха на улице снизится ниже минимально допустипой (устанавливается в
сервисном меню), то активируется система антизамерзания – происходит подогрев
теплоносителя отопительной системы. Этот режим очень полезен, когда
предполагается, что в отапливаемом помещении длительное время никто не будет
находиться (к примеру, на даче среди недели).
Встроенная система самодиагностики и защитный контактор
Встроенная система самодиагностики постоянно следит за работой аппарата,
анализирует показания датчиков и, в случае отклонения от нормы, предотвратит
опасную ситуацию и сообщит о неисправности. Каждому типу аварии присвоен
свой код, который при возникновении аварийной ситуации будет отображаться на
экране.
1.4.2 Алгоритм работы аппарата
Принцип работы аппарата сводится к поддержанию заданной пользователем
температуры либо в контуре отопления (КО), либо в контуре горячего
водоснабжения (ГВС). В данном случае под контуром ГВС подразумевается
внешний бойлер косвенного нагрева. Пользователь сам задаёт температуру
контуров (1.4.6). В меню пользователя выбирается возможность работы аппарата
от суточно-недельного программатора, также есть возможность выбрать в меню
работу от датчика уличной температуры. Пользователь имеет возможность
отключить контур отопления аппарата (перейти в режим «Лето»). Система меню
пользователя описана в 1.4.7.
Подключение аппарата к электросети приведено в приложении А.
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1.4.3 Модуль индикации

Рисунок 1.4.1 Внешний вид модуля индикации
1.4.4. Назначение кнопок
Кнопка включение / выключение аппарата. При переводе аппарата в режим
«выключено» отключается нагрев, но контроллер продолжает отслеживать
показания датчиков и аварийные ситуации. В этом режиме так же работает
функция «антизамерзания»
Данная кнопка предназначена для входа в меню пользователя.

Предназначена для увеличения значения параметра.

Предназначена для уменьшения значения параметра.
У этой кнопки есть дополнительная функция – переключение режима работы
аппарата «Зима / Лето». О дополнительной функции информирует второй
значок под этой кнопкой.

Предназначена для ввода параметров и входа в сервисное меню. Также эта
кнопка используется для сброса аварии.

1.4.5
индикатор)

Информация,

отображаемая
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ЖКИ

(жидко-кристалический

Стартовая страница (рисунок 1.4.2)

В верхней строчке отображается версия программного
обеспечения.
Рисунок 1.4.2

В нижней строке отображается название фирмы
производителя. Данная страница отображается после
подачи питания в течение 4 секунд.
Главная страница

Рисунок 1.4.3а

Рисунок 1.4.3б

На главной странице отображаются основные параметры
работы аппарата.
На рисунке 1.4.3а (Р01=001 - термостат) или 1.4.3б
(Р01=002 - датчик температуры) показано состояние
индикатора при активном контуре отопления (КО) и
включенном нагреве.
В верхней строчке отображается текущая температура
измеренная в теплообменнике аппарата.
В нижней строке слева отображается «--» (Р01=001 термостат) или установленная температура контура ГВС
(Р01=002 - датчик температуры) справа – установленная
температура контура отопления.
Символ
сигнализирует о включенном процессе нагрева
теплоносителя.

Рисунок 1.4.4а

Рисунок 1.4.4б

На рисунке 1.4.4а и 1.4.4б показано состояние индикатора
при активном контуре горячего водоснабжения (ГВС) и
включенном нагреве.
В верхней строчке отображается текущая температура в
контуре ГВС.
Следует отметить, что при конфигурации аппарата с
гидросхемой
одноконтурный
аппарат
с
бойлером
косвенного нагрева с термостатом при активном контуре
ГВС в верхней строке отображается температура в контуре
отопления. А в нижней строке в месте отображения
установленной температуры ГВС отображаются символы
«--».
В нижней строке по очереди с интервалом 4 с
отображаются: установленные температуры для обеих
контуров, день недели и текущее время, температура
воздуха на улице.
На рисунке 1.4.5 показано состояние индикатора
отображении текущих дня недели и времени.
Формат отображения:

Рисунок 1.4.5

Текущий день недели, часы, минуты
День недели: от 1 до 7. 1 – понедельник, 7 – воскресенье.
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На рисунке 1.4.6 показано состояние индикатора при
отображении температуры воздуха на улице. При отключенной
функции погодозависимого регулирования или если датчик
температуры уличного воздуха закорочен или оборван, в
нижней строке отображается 3 символа «--»
Рисунок 1.4.6
На рисунке 1.4.7 показано состояние индикатора, если нет ни
одного активного контура.

Рисунок 1.4.7

Символ
сигнализирует о том, что аппарат переключен в
режим «Лето».
Режим отображения кода аварии.
Расшифровка кодов аварий приведена в 1.4.9.

Рисунок 1.4.8
На рисунке 1.4.9 отображен вариант главного экрана при работе
суточно-недельного программатора.
Символ F обозначает то, что работа суточно-недельного
программатора разрешена,.
Рисунок 1.4.9

Символ Е обозначает то, что аппарат работает в режиме
«Эконом». Более подробное описание приведено в 1.4.10.
Блокировка кнопок

Рисунок 1.4.10

На рисунке 1.4.10 представлен главный экран при
заблокированной клавиатуре (значок в правом углу экрана).
Нажатие на любую из кнопок в этом режиме не вызывает
никаких изменений на экране ЖКИ, все меню недоступны
пользователю. Вход в режим блокировки клавиатуры
осуществляется с главной страницы одновременным нажатием
на кнопки
и
. Выход из этого режима осуществляется
аналогично. При этом соответствующий значок в правом углу
экрана ЖКИ пропадает.
Режим «Аппарат выключен»

Рисунок 1.4.11

В этот режим пользователь входит по нажатию на кнопку
.
Назначение этой кнопки описано в 1.4.4. Экран в этом режиме
имеет вид, представленный на рисунке 1.4.11. Выход из этого
режима осуществляется повторным нажатием на эту кнопку.

Полный список доступных параметров приведен в таблице 2.
1.4.6 Установка рабочих температур
Рабочая температура – это температура, которую необходимо поддерживать
контроллеру в теплообменнике аппарата или на выходе контура ГВС.
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Температура устанавливается отдельно для каждого контура.
Для того чтобы установить рабочую температуру для одного
из контуров необходимо нажать кнопку

. После нажатия

кнопки
на индикаторе отобразится одна из информаций
представленных на рисунке 1.4.12а (Р01=001 - термостат) или
Рисунок 1.4.12а
1.4.12б (Р01=001 - датчик температуры).
В верхней строчке слева отображается текущая температура в контуре ГВС, а
справа отображается текущая температура в КО.
В нижней строке слева отображается установленная рабочая
температура для контура ГВС, а справа для контура КО.
Активный для изменения параметр мигает. Для перехода к
следующему параметру необходимо повторно нажать кнопку
Рисунок 1.4.12б

. Значение параметра изменяется кнопками
и
.
Выход из режима установки рабочей температуры происходит при повторном
нажатии кнопки
, либо автоматически
сохранения изменений.

по истечению 30 секунд, но без

1.4.7 Меню пользователя
Меню
пользователя
предназначено
для
настройки
времени,
даты,
погодозависимого регулятора и т.п. Полный список доступных параметров
приведен в таблице 3.
Для входа в меню необходимо нажать и удерживать в
течение 30 секунд кнопку
. По истечению 30 секунд экран
примет вид, представленный на рисунке 1.4.13. В верхней
Рисунок 1.4.13
строке отображается номер страницы меню, а в нижней
строке значение параметра. Переход между страницами меню осуществляется
кнопками

и

нажать кнопку

. Для того чтобы изменить параметр страницы необходимо
. Требуемое значение параметра установить кнопками

и

.

Для подтверждения ввода параметра необходимо нажать кнопку
. Выход из
меню происходит автоматически, если в течение 30 секунд не будет происходить
никаких действий. Страницы меню пользователя приведены в таблице 3.
Таблица 3 – Страницы меню пользователя
Номер
страницы
01
02
03
04
05
06

Назначение параметра
Разрешена или нет работа
погодозависимого датчика
Коэффициент наклона графика
погодозависимого регулирования
Коэффициент параллельного смещения
графика погодозависимого
регулирования
Разрешено или нет суточно-недельное
программирование
Текущее время (часы)
Текущее время (минуты)
13

Значение параметра

0 – запрещена
1 - разрешена
от 5 до 22
от минус 9 до 9
0 – запрещено,
1 - разрешено
от 0 до 23
от 0 до 59

Продолжение таблицы 3
Номер
Назначение параметра
страницы
Текущее время (секунды)
07
День недели для суточно-недельного
08
программирования
Статус дня недели ПОНЕДЕЛЬНИК для
09
суточно-недельного программирования
Статус дня недели ВТОРНИК для
10
суточно-недельного программирования
Статус дня недели СРЕДА для суточно11
недельного программирования
Статус дня недели ЧЕТВЕРГ для
12
суточно-недельного программирования
Статус дня недели ПЯТНИЦА для
13
суточно-недельного программирования
Статус дня недели СУББОТА для
14
суточно-недельного программирования
Статус дня недели ВОСКРЕСЕНЬЕ для
15
суточно-недельного программирования
16
17
18
19
20

Окончание интервала номер 1 РАБОЧЕГО
ДНЯ ( час)
Окончание интервала номер 1 РАБОЧЕГО
ДНЯ (минута)

Статус интервала 1 РАБОЧЕГО ДНЯ
(эконом или комфорт)

Окончание интервала номер 2 РАБОЧЕГО
ДНЯ (час)
Окончание интервала номер 2 РАБОЧЕГО
ДНЯ (минута)

21

Статус интервала 2 РАБОЧЕГО ДНЯ
(эконом или комфорт)

22

Окончание интервала номер 3 РАБОЧЕГО
ДНЯ ( час)

23
24
25
26
27
28
29

Окончание интервала номер 3
РАБОЧЕГО ДНЯ (минута)
Статус интервала 3 РАБОЧЕГО ДНЯ
(эконом или комфорт)

Окончание интервала номер 4
РАБОЧЕГО ДНЯ ( час)
Окончание интервала номер 4
РАБОЧЕГО ДНЯ (минута)
Статус интервала 4 РАБОЧЕГО ДНЯ
(эконом или комфорт)

Окончание интервала номер 5
РАБОЧЕГО ДНЯ ( час)
Окончание интервала номер 5
РАБОЧЕГО ДНЯ (минута)
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Значение параметра

от 0 до 59
от 1 до 7
0 – рабочий день;
1 - выходной день
0 – рабочий день;
1 - выходной день
0 – рабочий день;
1 - выходной день
0 – рабочий день;
1 - выходной день
0 – рабочий день;
1 - выходной день
0 – рабочий день;
1 - выходной день
0 – рабочий день;
1 - выходной день
от 0 до 23
от 0 до 59
0 – комфортный режим работы
аппарата;
1 – экономный режим работы
аппарата
от 0 до 23
от 0 до 59
0 – комфортный режим работы.
1 – экономный режим работы.
от 0 до 23
от 0 до 59
0 – комфортный режим работы
аппарата;
1 – экономный режим работы
аппарата
от 0 до 23
от 0 до 59
0 – комфортный режим работы
аппарата;
1 – экономный режим работы
аппарата
от 0 до 23
от 0 до 59

Окончание таблицы 3
Номер
страницы
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

46

47

Назначение параметра
Статус интервала 5 РАБОЧЕГО ДНЯ
(эконом или комфорт)

Окончание интервала номер 1
ВЫХОДНОГО ДНЯ ( час)
Окончание интервала номер 1
ВЫХОДНОГО ДНЯ (минута)
Статус интервала 1 ВЫХОДНОГО ДНЯ
(эконом или комфорт)

Окончание интервала номер 2
ВЫХОДНОГО ДНЯ ( час)
Окончание интервала номер 2
ВЫХОДНОГО ДНЯ (минута)
Статус интервала 2 ВЫХОДНОГО ДНЯ
(эконом или комфорт)

Окончание интервала номер 3
ВЫХОДНОГО ДНЯ ( час)
Окончание интервала номер 3
ВЫХОДНОГО ДНЯ (минута)
Статус интервала 3 ВЫХОДНОГО ДНЯ
(эконом или комфорт)
Окончание интервала номер 4
ВЫХОДНОГО ДНЯ ( час)
Окончание интервала номер 4
ВЫХОДНОГО ДНЯ (минута)
Статус интервала 4 ВЫХОДНОГО ДНЯ
(эконом или комфорт)

Окончание интервала номер 5
ВЫХОДНОГО ДНЯ ( час)
Окончание интервала номер 5
ВЫХОДНОГО ДНЯ (минута)
Статус интервала 5 ВЫХОДНОГО ДНЯ
(эконом или комфорт)

Значение процентов, на которые
температура режима «Эконом» меньше
температуры режима «Комфорт»
Значение процентов, на которые
температура режима «Эконом» меньше
температуры режима «Комфорт» при
работе суточно-недельного
программатора при разрешённом
погодозависимом датчике
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Значение параметра

0 – комфортный режим работы
аппарата;
1 – экономный режим работы
аппарата
от 0 до 23
от 0 до 59
0 – комфортный режим работы
аппарата;
1 – экономный режим работы
аппарата
от 0 до 23
от 0 до 59
0 – комфортный режим работы
аппарата;
1 – экономный режим работы
аппарата
от 0 до 23
от 0 до 59
0 – комфортный режим работы
аппарата;
1 – экономный режим работы
аппарата
от 0 до 23
от 0 до 59
0 – комфортный режим работы
аппарата;
1 – экономный режим работы
аппарата
от 0 до 23
от 0 до 59
0 – комфортный режим работы
аппарата;
1 – экономный режим работы
аппарата
от 10 до 50

от 10 до 50

1.4.8 Сервисное меню
Сервисное меню предназначено для изменения параметров работы аппарата,
изменения типа гидравлической схемы и т.п.
ВНИМАНИЕ! Изменять
параметры
сервисного меню
допускается только сотрудникам сервисной службы, либо
пользователю после консультации со специалистом.
Для входа в меню необходимо нажать и удерживать в течение

Рисунок 1.4.14

30 секунд кнопку
. По истечению 30 секунд экран примет
вид представленный на рисунке 1.4.14.
В верхней строке отображается номер страницы меню, а в
нижней строке значение параметра. Переход между

страницами меню осуществляется кнопками

и

.

Для того чтобы изменить параметр необходимо еще раз нажать кнопку
Кнопками

и

.

установить требуемое значение параметра. Для подтверждения

ввода параметра необходимо нажать кнопку
. Выход из меню происходит
автоматически, если в течение 30 секунд не будет происходить никаких действий.
Страницы сервисного меню представлены в таблице 4.
Таблица 4 – Страницы сервисного меню

Номер
страницы

01

02
03
04

05
06
07
08

Значение

Установленное
значение

0 – схема со скоростным
теплообменником и
датчиком протока;
1 – одноконтурный аппарат
с бойлером термостата;
2 – одноконтурный аппарат
с бойлером и с датчиком
температуры

001

Назначение параметра

Тип гидросхемы

Температура КО, меньше
которой включается
антизамерзание
Температура улицы,
меньше которой включается
антизамерзание
Максимальная температура
радиатора, после которой
включается вентилятор
Признак того, как
установлен пульт
управления (прямо или
развёрнут на 180 градусов)
Коэффициент усиления для
ПИД-регулятора для КО
Коэффициент усиления для
ПИД-регулятора для
контура ГВС
Постоянная интегрирования
ПИД-регулятора для КО

от 5 ОС до 15 ОС

010 ОС

от 1 ОС до 3 ОС

003

от 50 ОС до 60 ОС

060

0 – прямо;
1 - повёрнут

000

от 1 до 999

210

от 1 до 999

500

от 100 до 999

240
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Продолжение таблицы 4
Номер
Назначение параметра
страницы
09

Постоянная интегрирования
ПИД-регулятора для контура
ГВС

от 100 до 999

10

Тип системы отопления

11

Тип погодозависимого датчика
Насос бойлера или 3-ходовой
клапан
Регулирование мощности

12
13

Установленное
значение

Значение

240

0 – открытая (без
датчика давления),
1 - закрытая (с
датчиком давления)
0-насос бойлера

000
000

1-3-ходовой клапан

000

0-разрешено
1-запрещено

001

1.4.9 Коды аварий, условия возникновения и сброса
Таблица 5 – Коды аварий
Код

Название

Неисправность
E01 полупроводникового
коммутатора 1
Неисправность
E02 полупроводникового
коммутатора 2
Неисправность
E03 полупроводникового
коммутатора 3
E04 Низкий уровень воды
Низкое давление
E05 воды в контуре
отопления
E06 Перегрев
Неисправность
E07 датчика температуры
контура отопления
Неисправность
E08 датчика горячего
водоснабжения
E09

Высокая температура
на охладителе

Неисправность
E10 датчика температуры
охладителя

Условия
возникновения

Условие сброса

1 Коммутатор
программно выключен, но
фиксируется на его
Ручной перезапуск
выходе напряжение
кнопкой «Сброс
2 Коммутатор
аварии»
программно включен, но
на его выходе не
фиксируется напряжение
От датчика уровня воды
поступил сигнал, что нет
воды
От датчика давления
воды поступил сигнал о
низком давлении воды
От датчика перегрева
поступил сигнал, что
температура выше 95 С
Если датчик закорочен
или оборван
Если датчик закорочен
или оборван
Если температура на
охладителе выше 80 С
Если датчик закорочен
или оборван
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Автоматический запуск
при получении сигнала
о наличии воды
Автоматический запуск
при давлении в норме
Ручной перезапуск
кнопкой «Сброс
аварии»
Автоматический запуск
после устранения
причины
Автоматический запуск
после устранения
причины
Автоматический запуск
после устранения
причины
Автоматический запуск
после устранения
причины

1.4.10 Работа с суточно-недельным программатором
Суточно-недельный
программатор
позволяет
организовать
работу
контроллера в одном из двух режимов по расписанию. Возможны два режима:
«Комфорт» и «Эконом».
Если контроллер работает без погодозависимого регулятора, то в режиме
«Комфорт» используется температура установленная пользователем. В режиме
«Эконом» эта температура уменьшается на значение указанное в сервисном
меню (по умолчанию оно равно 10 %).
Если контроллер работает с погодозависимым регулятором, то в режиме
«Комфорт» используется значение температуры теплоносителя посчитанное им.
В режиме «Эконом» эта температура уменьшается на значение указанное в
сервисном меню (по умолчанию оно равно 10 %).
Контроллер позволяет создать две программы дня: программа рабочего дня
и программа выходного дня.
Каждому дню недели можно присвоить индивидуально одну из программ.
Программа дня состоит из пяти интервалов, каждому из интервалов присваивается
режим работы «Комфорт» или «Эконом».
Для работы аппарата в этом режиме необходимо сделать следующее:
1 Установить текущее время и день недели (страницы 05…08 меню
пользователя);
2 Составить дневную программу для этого выбрать тип дня: рабочий или
выходной (страницы 09…15 меню пользователя).
3 Создать длительность временных интервалов для каждого рабочего и
выходного дня, с определением режима работы аппарата в каждом
интервале - «Эконом» или «Комфорт» (страницы 16…30 и 31…45 меню
пользователя);
4 На странице 46 меню пользователя задать число процентов, на которые
установленная в контуре отопления аппаратом температура в режиме
«Эконом» меньше установленной температуры в режиме «Комфорт».
Заводское значение этого параметра равно 10;
5 При работе аппарата от погодозависимого датчика на странице 47 меню
пользователя задать значение процентов, на которые температура режима
«Эконом» меньше температуры режима «Комфорт» при работе суточнонедельного программатора при разрешённом погодозависимом датчике;
6 Разрешить работу модуля установив в меню пользователя на странице 4
значение 001.
Рассмотрим для примера составление дневной программы рабочего дня.
Начиная
с
00.00

До

Длительность

Режим

Примечание

06.00

6 часов

«Эконом»

06.00

08.00

2 часа

«Комфорт»

08.00
17.00
23.00

17.00
23.00
00.00

9 часов
6 часов
1 час

«Эконом»
«Комфорт»
«Эконом»

Время ночного сна
Пробуждение и сборы
на работу
Нахождение на работе
Нахождение дома
Время ночного сна
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Считаем, что установленная температура в контуре отопления равна 60
градусов. Число процентов, на которые установленная в контуре отопления
аппаратом температура в режиме «Эконом» меньше установленной температуры
в режиме «Комфорт» равно 10. Из этого следует, что температура в контуре
отопления в режиме «Эконом» будет равна 54 градуса. Аппарат устанавливает
температуру в контуре отопления в заданный день по следующему алгоритму:
00:00 – 06:00 54 градуса;
06:01 – 08:00 60 градусов;
08:01 – 17:00 54 градуса;
17:01 – 23:00 60 градусов;
23:01 – 24:00 54 градуса.
1.4.11 Работа с погодозависимым датчиком
1.4.11.1 Описание
В контроллере встроена функция погодозависимого регулирования.
Погодозависимое
регулирование
–
автоматическое
вычисление
температуры теплоносителя в зависимости от температуры воздуха на улице.
Контроллер вычисляет температуру теплоносителя по формуле:
Tуст = (20 – (К * (Тул - 20))+ ∆T
К=10

К=15 К=20 К=25

К=5

Рисунок 1.4.15 График зависимости температуры теплоносителя от температуры
на улице.
где:
T уст– рассчитываемая температура теплоносителя;
К – коэффициент наклона графика, на рисунке 1.4.9.1 приведены графики при
различных коэффициентах наклона;
Tул – температура на улице;
∆T – коэффициент параллельного смещения, служит для подъема или опускания
графика вдоль оси Y (температура теплоносителя).
Для того, что бы контроллер вычислял температуру теплоносителя
автоматически необходимо:
 подключить погодозависимый датчик;
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 в сервисном меню (страница 01) разрешить работу погодозависимого
датчика;
 в сервисном меню (страница 02) установить коэффициент наклона графика
погодозависимого регулирования;
 в сервисном меню (страница 03) установить коэффициент параллельного
смещения графика погодозависимого регулирования.
1.4.11.2 Рекомендации по настройке
Если температура в помещении не постоянна и изменяется с изменением
температуры на улице, то это признак того, что неправильно выбран коэффициент
наклона графика погодозависимого регулирования. В идеальном случае
температура воздуха в помещении не должна изменяться при изменении
температуры на улице.
Если при понижении температуры на улице в помещении становится жарко,
то следует уменьшить коэффициент наклона графика погодозависимого
регулирования.
Если при понижении температуры на улице в помещении температура тоже
понижается,
то
следует
увеличить
коэффициент
наклона
графика
погодозависимого регулирования. Если температура в помещении при изменении
температуры воздуха на улице постоянна, но не соответствует комфортной, то
следует, при помощи коэффициента параллельного смещения, сместить график
вверх (если прохладно) или вниз (если жарко).
1.4.12 Работа с комнатным термостатом
В контроллере предусмотрена возможность подключения комнатного
термостата релейного типа.
Если контакты замкнуты, то это означает что
температура в помещении ниже требуемой и необходимо включить нагрев в
системе отопления.
Если контакты разомкнуты, то это означает что температура в помещении
выше требуемой и необходимо выключить нагрев в системе отопления.
1.4.13 Подключение внешнего циркуляционного насоса к электрическому
аппарату
Для подключения насоса к аппарату необходимо снять кожух.
Если мощность насоса менее 60 Вт и напряжение питания насоса 220 В, то
его можно подключить непосредственно к разъемам котла.
Если мощность насоса более 60 Вт или напряжение питания насоса 380 В
(трехфазный), то его необходимо подключать через пускатель.

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
2.1 Меры безопасности
2.1.1 Аппарат следует считать продукцией повышенной опасности,
эксплуатация которого требует соблюдения норм и правил пожарной
безопасности, электробезопасности и взрывобезопасности.
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2.1.2 Аппарат по типу защиты от поражения электрическим током
соответствует изделиям класса I по ГОСТ 12.2.007.0-75.
2.1.3 Степень защиты не ниже IP 20 по ГОСТ 14254-96.
2.1.4 Во избежание несчастных случаев, вызванных поражением
электрическим током при монтаже, эксплуатации, техническом обслуживании
необходимо соблюдать «Правила устройств электроустановок», «Правила
технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правила техники
безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» и указания
настоящей инструкции по эксплуатации.
2.1.5 Для исключения нарушения прочности и герметичности аппарата при
возможном повышении внутреннего давления в случае аварийных ситуаций,
необходимо в систему отопления установить предохранительные устройства или
использовать отопительную систему с открытым расширительным бачком.
2.1.1 ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- эксплуатировать аппарат без защитного заземления;
- эксплуатировать аппарат со снятым защитным кожухом
электрического блока;
устанавливать
запорное
устройство,
отключающее
расширительный бачок от системы отопления, а также запускать
аппарат при замерзшей воде в расширительном бачке или стояке;
- пользоваться аппаратом при неисправной автоматике;
- производить отбор воды из отопительной системы для бытовых
нужд;
- ставить на аппарат какие-либо предметы и сушить на нем вещи;
- обслуживать аппарат лицам, не прошедшим инструктаж;
- эксплуатировать аппарат со снятыми элементами кожуха;
- производить ремонтные работы при включенном в электрическую
сеть аппарате.
2.1.7 Стена здания, у которой устанавливается аппарат, должна быть из
негорючего материала (естественные или искусственные каменные материалы,
бетон, железобетон и т. п.) и без горючего покрытия, как минимум, в пределах
проекции аппарата на стену. Не допускается размещение ближе 0,5 м от аппарата
легковоспламеняющихся предметов – мебели, штор, занавесок, ковров и т. п.

2.2 Подготовка изделия к использованию
2.2.1 Установка аппарата производится согласно проекту на систему
отопления.
В первую очередь производится подключение аппарата к системе
отопления, во вторую – подключение к электросети.
Монтаж аппарата, его подключение к электросети и системе отопления, а
также ввод в эксплуатацию, должны производиться специалистами сервисных
центров или других организаций, имеющих на это право, с соблюдением всех
правил монтажа и эксплуатации.
Подачу электропитания к аппарату необходимо производить кабелем
с медными проводами сечением, указанным в таблице 2.
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ВНИМАНИЕ! Для защиты электрических цепей от перегрузки и токов
короткого замыкания, на линии подачи электропитания к аппарату
обязательна установка автоматического выключателя, характеристика
которого должна соответствовать таблице 2.
После ввода аппарата в эксплуатацию заполняется контрольный талон на
установку. Все записи в талоне должны быть разборчивыми и аккуратными. Запись
карандашом не допускается. При неправильном или неполном заполнении
контрольного,
гарантийного
и
отрывных
талонов
аппарат
гарантийному ремонту не подлежит.
2.2.2 Подключение к системе отопления. Аппарат предназначен для
установки в системах отопления с открытым расширительным бачком.
Применение насоса для принудительной циркуляции способствует более
быстрому и равномерному разогреву системы, уменьшает потери мощности
аппарата (до 30 %) на преодоление сопротивления циркуляции теплоносителя.
Для аппарата установка циркуляционного насоса в системе
отопления обязательна.
Упрощенный вариант применения аппарата в открытой отопительной системе
приведен на рисунке 2.2.1.

1 – воронка; 2 – открытый расширительный бачок; 3 – водопровод; 4 – отопительный прибор;
5 – вентиль; 6 – спускной вентиль; 7 – аппарат; 8 – переливная линия, 9 – грязевик или фильтр.

Рисунок 2.2.1
Открытый расширительный бак устанавливается в наивысшей точке системы.
В нем должны быть постоянно открыты заливное отверстие в верхней части и
переливной патрубок на боковой поверхности. В открытом расширительном баке
должен поддерживаться заданный уровень воды (между рабочим минимумом и
максимумом). Необходимо утеплить бак, размещенный в подсобном помещении,
чтобы исключить замерзание в нем воды. Владелец периодически (в начале
отопительного сезона обязательно) должен проверять уровень воды в баке.
Расширительный бак должен иметь объем согласованный с объемом воды в
отопительной системе.
Конструкция аппарата позволяет использовать его и в закрытых отопительных
системах.
Аппарат не имеет встроенного расширительного бака и
предохранительно-сбросного клапана, поэтому подсоединять его к
закрытой отопительной системе, возможно только при дополнительном
оснащении его этими элементами.
В системах отопления с закрытым расширительным бачком объем
расширительного бака должен быть таким, чтобы при нагреве воды в контуре
отопления до максимальной температуры, давление в системе не превысило
300 кПа (3 бар).
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Герметичная
система
обязательно
должна
быть
оборудована
предохранительным клапаном на давление не более 3,0 бар.
Упрощенный вариант систем отопления с закрытым расширительным баком
показан на рисунке 2.2.2.

1 – герметичный расширительный бачок; 2 – циркуляционный насос; 3 – водопровод;
4 – отопительный прибор; 5 – вентиль для заливки теплоносителя (воды); 6 – спускной вентиль;
7 – аппарат; 8 – блок безопасности, состоящий из предохранительного клапана, манометра,
клапана для стравливания воздуха из системы, 9 – грязевик или фильтр.

Рисунок 2.2.2
Аппарат подсоединяется к трубопроводу отопительной системы таким
способом, чтобы соединительные окончания не были под нагрузкой
(присоединение не должно сопровождаться натягом труб). Соединительные
окончания должны иметь внешнюю резьбу.
Подключение сваркой категорически запрещается.
Трубопроводы
системы
отопления
должны
быть
выполнены
из
водопроводных труб.
При подключении аппарата к системе отопления, необходимо снять кожух
аппарата, произвести соединение с системой отопления, поддерживая ключами
насос аппарата и выходной патрубок от скручивания - поворота корпуса насоса
относительно аппарата.
В системах отопления с естественной циркуляцией теплоносителя для
нормальной циркуляции необходимо, чтобы трубы прямой и обратной подачи в
системе отопления имели уклон 1:100 (до 10 мм на одном погонном метре).
Стояки устанавливаются вертикально. Горизонтальные трубопроводы
прокладываются с уклоном по направлению движения воды (сверху вниз).
В местах присоединения аппарата к системе рекомендуется установить
запорную арматуру, чтобы при ремонтах не возникала необходимость слива воды
из отопительной системы.
Перед аппаратом (т.е. на обратный трубопровод отопительной системы)
устанавливается грязевик, подсоединение которого необходимо провести так,
чтобы при его чистке не требовалось сливать большое количество воды.

Грязевик можно оснастить фильтром, однако применение только
сетчатого фильтра не является достаточной защитой от механических
загрязнений.
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Фильтр и грязевик необходимо регулярно проверять и чистить
(обязательно ежегодно перед началом отопительного сезона).
На функциональные неисправности, вызванные механическими
загрязнениями гарантия не распространяется.
Перед окончательным монтажом аппарата систему отопления необходимо
несколько раз промыть для удаления возможных механических примесей. В
старых системах необходимо данную промывку проводить против направления
протока воды в отопительном контуре.
Вода для заполнения контура отопления должна отвечать нормативным
требованиями и иметь, по возможности, минимальную жесткость. Для смягчения
воды при первом заполнении допускается использовать фосфорнокислый натрий
или одноразовое добавление хелатного реагента. При заполнении водой
необходимо обеспечить полное удаление воздуха из аппарата и отопительной
системы.
ВНИМАНИЕ! При заполнении системы убедитесь в наличии
силиконовой трубки (1) рисунок 2.2.3 на воздухоотводчике, не допускайте
попадания воды на электроаппаратуру.

Рисунок 2.2.3
При возникновении неисправностей, обусловленных несоблюдением
требований по подключению и эксплуатации аппарата гарантия от
предприятия-изготовителя теряет свою силу.
2.2.3 Подключение к электросети
Подключение аппарата к электросети детально описано в приложении А.
Подключение аппарата к заземляющему контуру обязательно!
2.2.4 Убедившись в наличии теплоносителя в системе отопления и проверив
герметичность системы, включите электропитание сети через автоматический
выключатель.
2.2.5 Цифровая индикация на панели блока управления сигнализирует о
готовности аппарата к работе.
2.2.6 При первом запуске необходимо проверить отсутствие воздуха в системе
отопления.
2.2.7 Настройка желаемой температуры осуществляется с панели блока
управления. Дальнейшая работа аппарата происходит в автоматическом режиме,
а заданная температура воды в системе отопления поддерживается в пределах
заданных на модуле индикации.
2.2.8 Включение нагрева блокируется с выдачей команды на отключение
автоматического выключателя в случаях:
- отсутствие теплоносителя в теплообменнике аппарата или понижение его
уровня ниже допустимого;
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- повышение температуры теплоносителя выше 90 °С.
2.2.9 Выключение аппарата производится в следующем порядке:
 отключите электропитание кнопкой «Включение/выключение»;
 выключите автомат защитный.
ВНИМАНИЕ! Конструкция аппарата позволяет подключить комнатный
термостат или таймер как дополнительно регулирующий работу датчик. В этих
устройствах управляющим элементом является реле с контактами, рассчитанными
на коммутацию электрических цепей 230 В от 5 А до 16 А (подключение показано в
приложении А).

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
3.1 Порядок технического обслуживания изделия
3.1.1 Профилактическое и техническое обслуживание аппарата должно
производиться только после отключения его от сети электропитания.
3.1.2 Профилактические работы производятся владельцем на месте установки
аппарата. Владелец должен соблюдать требования настоящего руководства по
эксплуатации и содержать аппарат в чистоте и исправном состоянии.
Техническое обслуживание должно проводиться не реже одного раза в год,
лучше всего перед началом отопительного сезона. В ходе обслуживания
производится проверка работоспособности аппарата и надежность креплений
проводов, кабелей, затяжка резьбовых соединений, проверка автоматики и
герметичности системы отопления, исправность датчика перегрева.
3.1.3 Техническое обслуживание аппарата производится только
специально обученным персоналом.
Техническое
обслуживание
не
относится
к
гарантийным
обязательствам производителя.
3.1.4 Один раз в год рекомендуется проверить состояние нагревательных
элементов, надежность крепления соединительных проводов.
3.1.5 Один раз в год рекомендуется проверить работоспособность
предохранительного клапана методом ручного стравливания небольшого количества
воды.
3.1.6 В процессе работы на нагревательном элементе образуются отложения
солей, которые снижают эффективность работы аппарата (увеличивается время
нагрева и потребление электроэнергии). Величина и время образования осадка
зависит от качества воды. Допустимым является образование накипи на поверхности
ТЭНа до 0,3 мм.
3.1.7 Чистку аппарата от отложившейся накипи в теплообменнике
рекомендуется производить через два-три года химическим способом, для чего
используется раствор ингибированной соляной кислоты, кальцинированной соды, или
«Антинакипин».
При промывании отопительной системы кислотными или щелочными растворами
необходимо проводить нейтрализацию остатков этих растворов до полного их
отсутствия.
3.1.8 При использовании аппарата магниевый анод расходуется. Необходимо во
время чистки водонагревателя контролировать состояние магниевого анода и
выполнять чистку анода от накипи. В случае уменьшения толщины магниевого анода
более чем в два раза, требуется его замена. Рекомендуемая периодичность замены
магниевого анода не реже одного раза в год.
3.1.9 Результаты технического обслуживания заносятся в контрольный талон.
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4 ХРАНЕНИЕ
4.1 Хранение производится в упаковке предприятия-изготовителя в
вертикальном положении в один ряд по высоте.
4.2 Хранение аппарата производится в закрытых помещениях с естественной
вентиляцией с колебаниями температуры окружающего воздуха от 5 оС до 40 С и
относительной влажностью воздуха не более 60 % при температуре воздуха
20 С.

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
5.1 Отгрузка аппарата производится в упаковке предприятия-изготовителя в
соответствии с технической документацией.
5.2 Транспортирование производится только в упаковке предприятияизготовителя на поддоне. Перемещения, погрузка и разгрузка должны
осуществляться только за поддон. Категорически запрещается перемещение без
упаковки за кожух аппарата.

6 КОМПЛЕКТНОСТЬ
В комплект поставки входят:
 Аппарат
 Руководство по эксплуатации
 Упаковка

1 шт.
1 экз.
1 компл.

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ
Аппарат отопительный электрический
АОЭ -______________
заводской № _________________
изготовлен и принят в соответствии с
ТУ У 29.7-00223237-572-2004
и признан годным для эксплуатации.
Дата выпуска ______________ 20___ г.
Штамп ОТК (клеймо приемщика):
Продан _________________________
(название организации)

Дата продажи____________ 20___ г.
М.П.

8 УТИЛИЗАЦИЯ
8.1 При достижении предельного состояния – разрушение узлов, в
результате чего аппарат становятся электро- или пожароопасным,
разгерметизации бака, необходимо отключить от электрической сети и
системы отопления.
8.2 После отключения от электрической сети и системы отопления
аппарат не представляет опасности для жизни, здоровья людей и
окружающей среды.
8.3 Аппарат подлежит сдаче в металлолом.
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9 СРОКИ СЛУЖБЫ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Аппарат отопительный электрический
АОЭ____________________
изготовлен в соответствии с ТУ У 29.7-00223237-572-2004
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие аппарата требованиям
технической документации при соблюдении условий транспортирования,
хранения, монтажа и эксплуатации аппарата.
Средний срок службы – 10 лет.
Гарантийный срок эксплуатации аппарата (котла) - 24 месяца от даты
ввода в эксплуатацию.
Гарантийный срок эксплуатации исчисляется от даты ввода изделия в
эксплуатацию, но не позже одного года от даты получения изделия потребителем, т.е.
даты продажи, а при отсутствии даты продажи – от даты изготовления.
Гарантийный срок хранения - 12 месяцев от даты изготовления
аппарата (котла).
На протяжении гарантийного срока эксплуатации потребитель имеет право на
бесплатный ремонт, а также на замену аппарата или возврат его стоимости
согласно требованиям Закона Украины «О защите прав потребителей» и в
соответствии с Порядком гарантийного ремонта (обслуживания) или гарантийной
замены технически сложных бытовых товаров, утвержденным постановлением
Кабинета Министров Украины № 506 от 11 апреля 2002 г.
Потребитель теряет право на гарантии изготовителя, а изготовитель не несет
ответственности в случаях:

нарушения
правил
монтажа,
эксплуатации,
обслуживания,
транспортирования и условий хранения аппарата, изложенных в данном
руководстве по эксплуатации;

эксплуатации аппарата в условиях, не отвечающих техническим
требованиям;

отсутствия технического обслуживания;

использования аппарата не по назначению;

внесения в конструкцию аппарата изменений и осуществления
доработок, а также использования узлов, деталей, комплектующих изделий, не
предусмотренных нормативными документами.
Изготовитель гарантирует возможность использования аппарата по
назначению на протяжении срока службы при условии проведения
послегарантийного технического обслуживания или ремонта за счет потребителя.
Срок службы аппарата не обеспечивается в случае:
 внесения в конструкцию аппарата изменений или выполнения доработок, а
также
использования
узлов,
деталей,
комплектующих
изделий,
не
предусмотренных нормативными документами;
 использования не по назначению;
 повреждения потребителем;
 нарушения потребителем правил эксплуатации аппарата.
ВНИМАНИЕ! По окончанию срока службы аппарата необходимо вызвать
специалиста сервисного центра, который вводил аппарат в эксплуатацию,
для определения его пригодности к дальнейшей эксплуатации.
27

Изготовитель: ОДО ''РОСС''
Адрес: Украина, 61017, г. Харьков, ул. Большая Панасовская, 129
код ЕГРПОУ 00223237
Справочно-информационная служба: тел. (057) 775-80-60(50),
(057) 751-93-52,(067) 570-14-67, (050) 400-46-63, (093) 17-00-477;
Сервисный центр: тел. (057) 376-45-37(ф), (057) 376-24-24(ф),
(067) 626-05-47, e-mail: service@ross.com.ua

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Заполняется изготовителем
Аппарат отопительный электрический
АОЭ-______________
изготовлен согласно ТУ У 29.7-00223237-572-2004.
Заводской № _________________________________
Дата выпуска ______________________ 20____ г.
Контролер__________________________________________________
(подпись и (или) штамп)

Заполняется продавцом
Продан ___________________________________________________
(наименование,

______________________________________________________________
адрес)

Дата продажи __________________ 20____ г.
Продавец __________________________________
(Ф.И.О. ответственного лица (продавца)

_________
подпись)

МП
Учет работ гарантийного ремонта
Дата

Описание
неисправности

Содержание выполненной
работы, наименование
замененных запасных частей
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Подпись
исполнителя

ОДО ''РОСС''
Адрес: Украина, 61017, г. Харьков, ул. Большая Панасовская, 129
код ЕГРПОУ 00223237

на гарантийный ремонт
на протяжении 24 месяцев гарантийного срока
эксплуатации
(Ф. И. О. подпись)

Исполнитель _____________________________

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН №6
Талон изъят __________________ 20___ г.

на протяжении 24 месяцев гарантийного срока эксплуатации

Корешок отрывного талона на гарантийный ремонт

Справочно-информационная служба: тел. (057) 775-80-60(50),
(057) 751-93-52,(067) 570-14-67, (050) 400-46-63, (093) 17-00-477;
Сервисный центр: тел. (057) 376-45-37(ф), (057) 376-24-24(ф),
(067) 626-05-47, e-mail: service@ross.com.ua

Заполняет изготовитель

Аппарат отопительный электрический
АОЭ-______________
Заводской № _________________________________
Дата выпуска _____________________ 20____ г.
Контролер _____________________________________
(подпись, штамп)

Заполняет продавец
Продан ______________________________________
(наименование

______________________________________________
адрес)

Дата продажи _____________________ 20____ г.
Продавец ___________________________________
(Ф. И. О. подпись)

М. П.
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Заполняет исполнитель
Исполнитель _____________________________________
(организация,

_________________________________________________
адрес, телефон)

Номер, за которым аппарат взят на гарантийный учет
№ _____________
Причина ремонта. Название замененного
комплектующего изделия, составной части:

________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
_________________________________
_________________________________
__________________________________
Дата ремонта ______________________ 20____ г.
Лицо, выполнившее работу _______________________
(Ф. И. О. подпись)

М. П.
Подпись
владельца
аппарата,
подтверждающая
выполнение
работ
по
гарантийному
ремонту______________________________________
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ОДО ''РОСС''
Адрес: Украина, 61017, г. Харьков, ул. Большая Панасовская, 129
код ЕГРПОУ 00223237

на гарантийный ремонт
на протяжении 24 месяцев гарантийного срока
эксплуатации
(Ф. И. О. подпись)

Исполнитель _____________________________

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН №7
Талон изъят __________________ 20__ г.

на протяжении 24 месяцев гарантийного срока эксплуатации

Корешок отрывного талону на гарантийный ремонт

Справочно-информационная служба: тел. (057) 775-80-60(50),
(057) 751-93-52,(067) 570-14-67, (050) 400-46-63, (093) 17-00-477;
Сервисный центр: тел. (057) 376-45-37(ф), (057) 376-24-24(ф),
(067) 626-05-47, e-mail: service@ross.com.ua

Заполняет изготовитель

Аппарат отопительный электрический
АОЭ-______________
Заводской № _________________________________
Дата выпуска _____________________ 20____ г.
Контролер _____________________________________
(подпись, штамп)

Заполняет продавец
Продан ______________________________________
(наименование

______________________________________________
адрес)

Дата продажи _____________________ 20____ г.
Продавец ____________________________________
(Ф. И. О. подпись)

М. П.
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Заполняет исполнитель
Исполнитель
____________________________________
(организация,

_______________________________________________
адрес, телефон)

Номер, за которым аппарат взят на гарантийный учет
№___________
Причина
ремонта.
Название
замененного
комплектующего
изделия,
составной
части:

_______________
________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Дата ремонта ______________________ 20____ г.
Лицо, выполнившее работу _______________________
(Ф. И. О. подпись)

М. П.
Подпись владельца аппарата, подтверждающая
выполнение
работ
по
гарантийному
ремонту___________________________
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КОНТРОЛЬНЫЙ ТАЛОН
на установку
АППАРАТ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
АОЭ-______________
заводской № _________________________

1 Дата установки ___________________________20______г.
2 Адрес установки ________________________________________________ ___
________________________________________________________________ ___
3 Представитель, который обеспечил монтаж аппарата _____________________
____________________________________________________________________
(наименование организации)

Телефон ____________________ Адрес __________ _______________________
4 Представитель, который обеспечил ввод аппарата в эксплуатацию

_____

___________________________________________ _______________________
(наименование организации)

Телефон ____________________ Адрес _____________________________ ____
5 Кем произведены (на месте установки) регулирование и настройка ________
(наименование организации, должность, фамилия)
__________________________________________________________________________________________

6 Дата ввода в эксплуатацию _______________

_________ 20_____ г.

7 Кем сделано подключение к электросети и инструктаж по пользованию аппаратом
(наименование организации, должность, подпись)
________________________________________________________________________________________

8 Инструктаж прослушан, правила пользования аппаратом усвоены.
________________________________________________________________ _____

Фамилия абонента __________________________ Подпись ___________

_______________________ 20_____ г.
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9 Отметка о ежегодном техническом обслуживании
Дата

Кем выполнен, должность, Ф. И. О.
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Подпись

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОСС»

АПАРАТ ОПАЛЮВАЛЬНИЙ
ЕЛЕКТРИЧНИЙ ТИПУ АОЕ

НАСТАНОВА ЩОДО ЕКСПЛУАТУВАННЯ
Р0С 6517.00.00.000 НЕ
Введення в експлуатацію та обслуговування
обладнання ТДВ «РОСС» повинні проводити тільки
спеціалісти, які мають відповідні сертифікат та
посвідчення, що видає ТДВ «РОСС». Зразок зовнішнього
вигляду документів наведено в додатку Г. Перелік
офіційних дилерів і сервісних центрів по регіонах
представлено
у
вкладиші
до
настанови
щодо
експлуатування. Гарантійні обов'язки завод-виробник
ТДВ «РОСС» несе тільки у випадках правильного
виконання
усіх
правил
підготовки
до
роботи,
експлуатації та обслуговування обладнання.
м. Харків
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На підприємстві діє Система управління якістю
відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT)
Cертифікат № 8О108.СУЯ.010-18
Шановний покупець !
Наш апарат опалювальний забезпечить Ваш будинок теплом та буде
працювати на Вас в автоматичному режимі без Вашого контролю. Високий
коефіцієнт корисної дії апарата дозволить досить ощадливо споживати
електроенергію.
Бажаємо Вам успіху!
УВАГА! У зв'язку з постійною роботою по вдосконалюванню виробу, що
підвищує його надійність і поліпшує якість, у конструкцію можуть бути
внесені зміни, не відбиті в даній настанові щодо експлуатування.
У даному виробі застосовані вузли й конструктивні рішення, запатентовані
ТДВ «РОСС», а також патенти, права на які ТДВ «РОСС» придбало в законному
порядку. Будь-яке копіювання виробів ТДВ «РОСС», окремих вузлів, конструктивних і
схемних рішень у комерційних цілях буде переслідуватися відповідно до діючого
законодавства, як порушення прав на інтелектуальну власність ТДВ «РОСС».

ВВЕДЕННЯ
Перед початком роботи з апаратом опалювальним електричним типу АОЕ
(далі по тексту «апарат») уважно вивчіть дану настанову щодо експлуатування і, в
першу чергу, правила техніки безпеки. Виконання рекомендацій, викладених у
даній настанові щодо експлуатування, дозволить здійснювати правильну
експлуатацію і обслуговування апарата, що послужить гарантією його довгої,
надійної й безвідмовної роботи.
Купуючи апарат вимагайте перевірки його комплектності. Перевірте
наявність у гарантійному й відривних талонах відмітки про приймання
ВТК і продаж торгуючої організації. Перевірте відповідність номера
апарата номеру, зазначеному в настанові щодо експлуатування.
Після продажу апарата претензії по некомплектності, товарному виду
і механічним пошкодженням не приймаються.
Після транспортування апарата при температурі нижче 0 оС перед уведенням
в експлуатацію необхідно витримати його при кімнатній температурі протягом
8 годин.
Апарат відповідає кліматичному виконанню УХЛ, категорія розміщення 4.2 і
призначений для експлуатації в наступних кліматичних умовах:
 температура навколишнього повітря від 10 оС до 35 °С;
 відносна вологість повітря не більше 60 % при температурі 20 °С;
 атмосферний тиск від 84 кПа до 106,7 кПа.
При виявленні несправності після включення, негайно виключіть апарат і
викличте спеціаліста для ремонту.
Підприємство-виробник має право вносити зміни в конструкцію, які не
впливають на технічні й експлуатаційні характеристики виробу.
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1 ОПИС І РОБОТА
1.1 Призначення виробу
1.1.1 Апарат призначений для опалення приміщень, обладнаних системами
водяного опалення.
1.1.2 Апарат працює від мережі 3-х фазного змінного струму номінальною
напругою 380 В і номінальною частотою 50 Гц
Апарат автоматично підтримує в системі опалення температуру, задану Вами
на блоці управління.

1.2 Технічні характеристики
1.2.1 Основні технічні характеристики наведені в таблицях 1, 2.
1.2.2 Апарат в напольному варіанті випускається в наступних конструктивних
виконаннях, відображених в умовному позначенні:
- по номінальній потужності;
- “2”- без насоса;
- “3”- напругою 380 В.
Таблиця 1- Технічні характеристики
Позначення
АОЭ-72-2-3
АОЭ-90-2-3

Номінальна
потужність,
кВт
72
90

Кількість
блок ТЕНів
6
6

Потужність
блок ТЕНів, кВт
12х6
15х6

Маса,
кг
94
96

Таблиця 2 – Технічні характеристики
Технічна характеристика

АОЭ-72-2-3

Напруга мережі змінного струму, В

АОЭ-90-2-3
380 ± 38

Частота струму, Гц
Діапазон регулювання температури
теплоносія, ºС
Об’єм теплообмінника, дм3, не більше
Опалювальна площа*, м2, не більше
Сумарний об'єм води в опалювальній
системі, дм3, не більше
Максимальний тиск у системі опалення, кПа
(бар), не більше
Приєднувальний розмір патрубків
Перетин мідного проводу кабелю живлення,
мм 2, не менше

50 ± 1
від 40 до 85
45
720

920

740

940

300 (3)
Фланець Ду 65 Ру 6

50

Номінальний струм захисного автомата, А

250

Габаритні розміри, мм, не більше
- довжина
- ширина
- висота

720
500
740

* Показник орієнтовний, наведений згідно середнім даним, зазначеним у СНіП 2.04.07-86 «Теплові мережі» для
приміщень зі стандартною висотою стель (2,6 м)
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1.3 Склад виробу, побудова і робота
Апарат без насоса (рисунок 1.3.1) складається з наступних основних вузлів:
бака (1), блоку ТЕНів (2), блоку управління з модулем індикації (3), магнієвого
аноду (4), блоку симісторів (5), клапана скидання повітря (6).

а)

б)
38

г)
Рисунок 1.3.1
У бака є два патрубки для підключення до системи опалення:
- верхній - для приєднання до трубопроводу подачі гарячої води;
- нижній - для приєднання до зворотного трубопроводу.
Крім ТЕНів у бак вмонтовані:
- магнієвий анод;
- датчик рівня води в баку;
- клапан скидання повітря - автоматичний повітровідвідник;
- датчик перегріву.
Крім ТЕНів у бак вмонтовані:
- датчик рівня води в баку (8);
- датчик перегріву (9).
- кнопка включення блоку управління (11).
Приєднувальні розміри апарата наведені у додатку В.
1.4 Функціональні особливості апарата і алгоритм його роботи
1.4.1 Функціональні особливості апарата
Апарат має наступні особливості:
Убудований добово-тижневий програматор
Убудований добово-тижневий програматор дозволяє користувачеві на кожний день
тижня настроїти одну из 2-х денних програм - програму робочого дня або програму
вихідного дня. Денна програма ділить день на інтервали часу (загальна кількість
інтервалів - 5). Кожному відрізку ставиться у відповідність ощадливий або
комфортний режим роботи.
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Пропорційно-інтегрально-диференціальне (ПІД) регулювання
Дозволяє, змінюючи потужність апарата залежно від поточних потреб, з високою
точністю підтримувати задану температуру теплоносія в системі опалення.
Погодозалежне регулювання
При підключенні до апарата датчика вуличної температури повітря, апарат буде
автоматично вибирати необхідну для підтримки комфортних умов у приміщенні
температуру теплоносія. Дозвіл роботи апарата від датчика вуличної температури
встановлюється в меню користувача.
Можливість підключення кімнатного термостата (релейного типу)
Використання кімнатного термостата разом з погодозалежним регулюванням і
програматором дає найбільшу економію електроенергії.
Можливість підключення бойлера непрямого нагрівання
Плата управління має входи для підключення датчика температури бойлера
(термостат або вимірювальний датчик), виходи для управління насосом бойлера й
приводом триходового клапана.
Режим самозбереження
У цьому режимі апарат не підтримує комфортних умов у приміщенні. Його основне
завдання захистити систему опалення від замерзання. Якщо температура повітря
на вулиці знизиться нижче мінімально допустимої (установлюється в сервісному
меню), то активується система антизамерзання – відбувається підігрів теплоносія
опалювальної системи. Цей режим дуже корисний, коли передбачається, що в
опалювальному приміщенні тривалий час ніхто не буде перебувати (приміром, на
дачі серед тижня).
Убудована система самодіагностики й захисний контактор
Убудована система самодіагностики постійно стежить за роботою апарата,
аналізує показання датчиків і, у випадку відхилення від норми, запобіжить
небезпечній ситуації й повідомить про несправність. Кожному типу аварії
привласнений свій код, який при виникненні аварійної ситуації відобразиться на
екрані.
1.4.2 Алгоритм роботи апарата
Принцип роботи апарата зводиться до підтримки заданої користувачем
температури або в контурі опалення (КО), або в контурі гарячого водопостачання
(ГВП). В даному випадку під контуром ГВП припускається зовнішний бойлер
непрямого нагріву. Користувач сам задає температуру контурів (1.4.6).
У меню користувача вибирається можливість роботи апарата від добовотижневого програматора, також є можливість вибрати в меню роботу від датчика
вуличної температури. Користувач має можливість відключити контур опалення
апарата (перейти в режим «Літо»). Система меню користувача описана в
1.4.7.
Підключення апарата до електромережі наведено в додатку А.
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1.4.3 Модуль індикації

Рисунок 1.4.1 Зовнішній вигляд модуля індикації
1.4.4 Призначення кнопок
Кнопка включення / виключення апарата. При перемиканні апарата в режим
«виключено»
відключається
нагрів,
але
контролер
продовжує
відслідковувати показання датчиків і аварійні ситуації. У цьому режимі також
працює функція «антизамерзання»
Дана кнопка призначена для входу в меню користувача.

Призначена для збільшення значення параметра

Призначена для зменшення значення параметра.
У цієї кнопки є додаткова функція - перемикання режиму роботи апарата
«Зима / Літо». Про додаткову функцію інформує другий значок під цією
кнопкою.

Призначена для введення параметрів і входу в сервісне меню. Також ця
кнопка використовується для скидання аварії.
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1.4.5 Інформація, яка відображена на ЖКІ (жидко-кристалічний індикатор)
Стартова сторінка (рисунок 1.4.2)
У верхньому рядку відображається
забезпечення.

версія

програмного

У нижньому рядку відображається назва фірми виробника. Дана

сторінка відображається після подачі живлення протягом
4 секунд
Рисунок 1.4.2
Головна сторінка

Рисунок 1.4.3а

Рисунок 1.4.3б

Рисунок 1.4.4а

На рисунку 1.4.3а (Р01=001 - термостат) або 1.4.3б
(Р01=002 - датчик температури) показаний стан індикатора
при активному контурі опалення
(КО) і включеному
нагріванні.
У верхньому рядку відображається поточна температура
виміряна в теплообміннику апарата.
У нижньому рядку ліворуч відображається «--» (Р01=001 термостат) або встановлена температура контуру ГВП
(Р01=002 - датчик температури), праворуч встановлена
температура контуру опалення.
Символ
сигналізує про включений процес нагрівання
теплоносія.
На рисунках 1.4.4а (Р01=001) и 1.4.5б (Р01=002) показаний
стан індикатора
при активному
контурі
гарячого
водопостачання (ГВП) і включеному нагріванні.
У верхньому рядку відображається поточна температура в
контурі ГВП.
Слід зазначити, що при конфігурації апарата з гідросхемою
одноконтурний апарат з бойлером непрямого нагрівання з
термостатом при активному контурі ГВП у верхньому рядку
відображається температура в контурі опалення. А в
нижньому рядку в місці відображення встановленої
температури ГВП відображаються символи «--»
У нижньому рядку по черзі з інтервалом 4 с відображаються:
установлені температури для обох контурів, день тижня й
поточний час, температура повітря на вулиці.

Рисунок 1.4.4б
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Рисунок 1.4.5

На рисунку 1.4.5 показано стан індикатора при відображенні
поточного дня тижня й часу.
Формат відображення:
Поточний день тижня, години, хвилини
День тижня: від 1 до 7. 1 - понеділок, 7 - неділя.

На рисунку 1.4.6 показаний стан індикатора при відображенні
температури вуличного повітря.
При відключеній функціі погодозалежного регулювання або якщо
датчик температури вуличного повітря закорочено або
Рисунок 1.4.6
обірваний, в нижньому рядку відображається 3 символа

-

На рисунку 1.4.7 показаний стан індикатора, якщо немає жодного
активного контуру.
Символ
«Літо».

сигналізує про те, що апарат переключений у режим

Рисунок 1.4.7
Режим відображення коду аварії.
Розшифрування кодів аварій приведено в 1.4.9.
Рисунок 1.4.8
На рисунку 1.4.9 відображено варіант головного екрана при
роботі добово-тижневого програматора.

Рисунок 1.4.9

Символ F означає те, що робота добово-тижневого
програматора дозволена, символ Е означає те, що апарат
працює в режимі «Економ». Більш докладніший опис приведено
в 1.4.10.
Блокування кнопок
На рисунку 1.4.10 представлений головний екран при
заблокованій клавіатурі (значок у правому куті екрана).
Натискання на будь-яку із кнопок у цьому режимі не викликає
ніяких змін на екрані ЖКІ, усе меню недоступне користувачу. Вхід
у режим блокування клавіатури здійснюється з головної сторінки

Рисунок 1.4.10

одночасним натисканням на кнопки
й
. Вихід із цього
режиму здійснюється аналогічно. При цьому відповідний значок у
правому куті екрана ЖКІ пропадає.
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Режим «Апарат виключений»

Рисунок 1.4.11

У цей режим користувач входить по натисканню на кнопку
.
Призначення цієї кнопки описано в 1.4.4. Екран у цьому режимі
має вигляд, представлений на рисунку 1.4.11. Вихід із цього
режиму здійснюється повторним натисканням на цю кнопку

1.4.6 Установлення робочих температур
Робоча температура - це температура, яку необхідно підтримувати контролеру в
теплообміннику апарата або на виході контуру ГВП.
Температура встановлюється окремо для кожного контуру.
Для того щоб установити робочу температуру для одного з контурів необхідно
натиснути кнопку
. Після натискання кнопки
на
індикаторі відобразиться одна з інформацій представлених
на рисунку 1.4.12а (Р01=001 - термостат) або 1.4.12б
(Р01=001 - датчик температури).
У верхньому рядку ліворуч відображається поточна
температура в контурі ГВП, а праворуч відображається
Рисунок 1.4.12а
поточна температура в КО.
У нижньому рядку ліворуч відображається встановлена робоча температура для
контуру ГВП, а праворуч для контуру опалення. Активний для
зміни параметр мигає. Для переходу до наступного
параметра необхідно повторно натиснути кнопку
Рисунок 1.4.12б

.

Значення параметра змінюється кнопками
й
. Вихід з
режиму установки робочої температури відбувається при

повторному натисканні кнопки
але без зберігання змін.

, або автоматично по закінченню 30 секунд,

1.4.7 Меню користувача
Меню
користувача
призначено
для
настроювання
часу,
дати,
погодозалежного регулятора й т.п. Повний список доступних параметрів наведений
в таблиці 3. Для входу в меню
необхідно натиснути й утримувати
протягом 30 секунд кнопку . По
закінченню 30 секунд екран
прийме вид, представлений на рисунку 1.4.13.
У верхньому рядку відображається номер сторінки меню, а в
нижньому рядку значення параметра. Перехід між сторінками
меню здійснюється кнопками

й

. Для того щоб змінити

Рисунок 1.4.13
параметр сторінки необхідно натиснути кнопку
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.

Необхідне

значення

параметра

установити

кнопками

й

.

Для

підтвердження уведення параметра необхідно натиснути кнопку
. Вихід з
меню відбувається автоматично, якщо протягом 30 секунд не буде відбуватися
ніяких дій. Сторінки меню користувача наведені в таблиці 3.
Таблиця 3 - Сторінки меню користувача
Номер
сторінки

Призначення параметра

Значення параметра
0 – заборонено;
1 – дозволено

05

Дозволено чи ні роботу погодозалежного
датчика
Коефіцієнт нахилу графіка погодозалежного
регулювання
Коефіцієнт паралельного зсуву графіка
погодозалежного регулювання
Дозволено чи ні добово-тижневе
програмування
Поточний час (години)

06

Поточний час (хвилини)

від 0 до 59

07

Поточний час (секунди)

від 0 до 59

01
02
03
04

08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

День тижня для добово-тижневого
програмування
Статус дня тижня ПОНЕДІЛОК для добовотижневого програмування
Статус дня тижня ВІВТОРОК для
добово-тижневого програмування
Статус дня тижня СЕРЕДА для
добово-тижневого програмування
Статус дня тижня ЧЕТВЕР для
добово-тижневого програмування
Статус дня тижня П'ЯТНИЦЯ для добовотижневого програмування
Статус дня тижня СУБОТА для
добово-тижневого програмування
Статус дня тижня НЕДІЛЯ для
добово-тижневого програмування
Закінчення інтервалу номер 1 РОБОЧОГО
ДНЯ ( година)
Закінчення інтервалу номер 1 РОБОЧОГО
ДНЯ (хвилина)
Статус інтервалу 1 РОБОЧОГО ДНЯ (економ
або комфорт)
Закінчення інтервалу номер 2 РОБОЧОГО
ДНЯ ( година)
Закінчення інтервалу номер 2 РОБОЧОГО
ДНЯ (хвилина)
Статус інтервалу 2 РОБОЧОГО ДНЯ (економ
або комфорт)
Закінчення інтервалу номер 3 РОБОЧОГО
ДНЯ ( година)
Закінчення інтервалу номер 3 РОБОЧОГО
ДНЯ (хвилина)
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від 5 до 22
від мінус 9 до 9
0 – заборонено;
1 - дозволено
від 0 до 23

від 1 до 7
0 - робочий день;
1 - вихідний день
0 - робочий день;
1 - вихідний день
0 - робочий день;
1 - вихідний день
0 - робочий день;
1 - вихідний день
0 - робочий день;
1 - вихідний день
0 - робочий день;
1 - вихідний день
0 - робочий день;
1 - вихідний день
від 0 до 23
від 0 до 59
0 - комфортний режим роботи
апарата;
1 - ощадливий режим роботи апарата
від 0 до 23
від 0 до 59
0 - комфортний режим роботи
апарата;
1 - ощадливий режим роботи апарата
від 0 до 23
від 0 до 59

Кінець таблиці 3
Номер
сторінки
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

47

Призначення параметра

Значення параметра

Статус інтервалу 3 РОБОЧОГО ДНЯ (економ
або комфорт)

0 - комфортний режим роботи
апарата;
1 - ощадливий режим роботи апарата

Закінчення інтервалу номер 4 РОБОЧОГО
ДНЯ ( година)
Закінчення інтервалу номер 4 РОБОЧОГО
ДНЯ (хвилина)
Статус інтервалу 4 РОБОЧОГО ДНЯ (економ
або комфорт)
Закінчення інтервалу номер 5 РОБОЧОГО
ДНЯ ( година)
Закінчення інтервалу номер 5
РОБОЧОГО ДНЯ (хвилина)
Статус інтервалу 5 РОБОЧОГО ДНЯ (економ
або комфорт)
Закінчення інтервалу номер 1 ВИХІДНОГО
ДНЯ ( година)
Закінчення інтервалу номер 1 ВИХІДНОГО
ДНЯ (хвилина)
Статус інтервалу 1 ВИХІДНОГО ДНЯ (економ
або комфорт)
Закінчення інтервалу номер 2 ВИХІДНОГО
ДНЯ ( година)
Закінчення інтервалу номер 2 ВИХІДНОГО
ДНЯ (хвилина)
Статус інтервалу 2 ВИХІДНОГО ДНЯ (економ
або комфорт)
Закінчення інтервалу номер 3 ВИХІДНОГО
ДНЯ ( година)
Закінчення інтервалу номер 3 ВИХІДНОГО
ДНЯ (хвилина)
Статус інтервалу 3 ВИХІДНОГО ДНЯ (економ
або комфорт)
Закінчення інтервалу номер 4 ВИХІДНОГО
ДНЯ ( година)
Закінчення інтервалу номер 4 ВИХІДНОГО
ДНЯ (хвилина)
Статус інтервалу 4 ВИХІДНОГО ДНЯ (економ
або комфорт)
Закінчення інтервалу номер 5 ВИХІДНОГО
ДНЯ ( година)
Закінчення інтервалу номер 5 ВИХІДНОГО
ДНЯ (хвилина)
Статус інтервалу 5 ВИХІДНОГО ДНЯ (економ
або комфорт)
Значення відсотків, на які температура
режиму «Економ» менше температури
режиму «Комфорт»
Значення відсотків, на які температура
режиму «Економ» менше температури
режиму «Комфорт» при роботі добовотижневого програматора при дозволеному
погодозалежному датчику
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від 0 до 23
від 0 до 59
0 - комфортний режим роботи
апарата;
1 - ощадливий режим роботи апарата
від 0 до 23
від 0 до 59
0 - комфортний режим роботи
апарата;
1 - ощадливий режим роботи апарата
від 0 до 23
від 0 до 59
0 - комфортний режим роботи
апарата;
1 - ощадливий режим роботи апарата
від 0 до 23
від 0 до 59
0 - комфортний режим роботи
апарата;
1 - ощадливий режим роботи апарата
від 0 до 23
від 0 до 59
0 - комфортний режим роботи
апарата;
1 - ощадливий режим роботи апарата
від 0 до 23
від 0 до 59
0 - комфортний режим роботи
апарата;
1 - ощадливий режим роботи апарата
від 0 до 23
від 0 до 59
0 - комфортний режим роботи
апарата;
1 - ощадливий режим роботи апарата
від 10 до 50

від 10 до 50

1.4.8 Сервісне меню
Сервісне меню призначено для зміни параметрів роботи апарата, зміни типу
гідравлічної схеми й т.п.
УВАГА! Змінювати параметри сервісного меню допускається тільки співробітникам
сервісної служби або користувачеві після консультації зі спеціалістом.
Для входу в меню необхідно натиснути й утримувати протягом
30 секунд кнопку
. По закінченню 30 секунд екран прийме вид представлений
на рисунку 1.4.14.
У верхньому рядку відображається номер сторінки меню, а в
нижньому

рядку

значення

параметра.

Перехід

між

сторінками меню здійснюється кнопками
й
.
Для того щоб змінити параметр необхідно ще раз
натиснути

Рисунок 1.4.14

кнопку
. Кнопками
й
установити необхідне
значення параметра. Для підтвердження уведення параметра

необхідно натиснути кнопку
. Вихід з меню відбувається
автоматично, якщо протягом 30 секунд не буде відбуватися ніяких дій. Сторінки
сервісного меню представлені в таблиці 4.
Таблиця 4 – Сторінки сервісного меню

Номер
сторінки

01

02
03
04

05

Назва параметра

Тип гідросхеми

Температура КО, менше
якої включається
антизамерзання
Температура вулиці,
менше якої включається
антизамерзання
Максимальна температура
радіатора, після якої
включається вентилятор
Ознака того як
установлено пульт
управління (прямо або
розвернуто на 180
градусів)

Значення
0 – схема зі швидкісним
теплообміником й датчиком
протока;
1 – одноконтурний апарат з
бойлером термостата;
2 – одноконтурний апарат з
бойлером й датчиком
температури

Установлене
значення

001

від 5 ОС до 15 ОС

010 ОС

від 1 ОС до 3 ОС

003

від 50 ОС до 60 ОС

060

0 – прямо;
1 - розвернуто

000
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Продовження таблиці 4
Номер
Назва параметра
сторінки
06
07
08
09

Коефіцієнт підсилення для ПІДРегулятора для КО
Коефіцієнт підсилення для ПІД регулятора для контура ГВП
Постійна інтегрування ПІД Регулятора для КО
Постійна інтегрування ПІД Регулятора для контура ГВП

10

Тип системи опалення

11

Тип погодозалежного датчика
Насос бойлера або 3-ходовий
клапан

12
13

Установлене
значення

Значення
від 1 до 999

210

від 1 до 999

500

від 100 до 999

240

від 100 до 999

240

0 - відкрита (без датчика
тиску), 1 - закрита (з
датчиком тиску)
0-насос бойлера
1-3-ходовий клапан
0-дозволено
1-заборонено

Регулювання потужності

000
000
000
001

1.4.9 Коди аварій, умови виникнення і скидання
Таблиця 5 - Коди аварій
Код
Назва
Несправність
E01 напівпровідникового
комутатора 1
Несправність
E02 напівпровідникового
комутатора 2
Несправність
E03 напівпровідникового
комутатора 3
E04

Низький рівень води

E05

Низький тиск води в
контурі опалення.

E06
E07
E08

Перегрів
Несправність датчика
температури контуру
опалення
Несправність
датчика гарячого
водопостачання

Умови виникнення

Умова скидання

1 Комутатор програмно
виключений, але на його
виході фіксується напруга Ручний перезапуск
кнопкою «Скидання
2 Комутатор програмно
аварії»
включений, але на його
виході не фіксується
напруга
Від датчика рівня води
надійшов сигнал, що
немає води
Від датчика тиску води
надійшов сигнал про
низький тиск води
Від датчика перегріву
надійшов сигнал, що
температура вище 95 С
Якщо датчик закорочено
або обірваний
Якщо датчик закорочено
або обірваний

E09

Висока температура
на охолоджувачі

Якщо температура на
охолоджувачі вище 80 С

E10

Несправність датчика
температури
охолоджувача

Якщо датчик закорочено
або обірваний
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Автоматичний запуск
при одержанні сигналу
про наявність води
Автоматичний запуск
при тиску в нормі
Ручний перезапуск
кнопкою «Скидання
аварії»
Автоматичний запуск
після усунення
причини
Автоматичний запуск
після усунення
причини
Автоматичний запуск
після усунення
причини
Автоматичний запуск
після усунення
причини

1.4.10 Робота із добово-тижневим програматором
Добово-тижневий програматор дозволяє організувати роботу контролера в
одному із двох режимів за розкладом. Можливі два режими: «КОМФОРТ» і
«ЕКОНОМ».
Якщо контролер працює без погодозалежного регулятора, то в режимі
«Комфорт» використовується температура встановлена користувачем. У режимі
«Економ» ця температура зменшується на значення вказане в сервісному меню
(за замовчуванням воно дорівнює 10 %).
Якщо контролер працює з погодозалежним регулятором, то в режимі
«Комфорт» використовується значення температури теплоносія полічене
контролером.
У режимі «Економ» ця температура зменшується на значення
вказане в
сервісному меню (за замовчуванням воно дорівнює 10 %).
Контролер дозволяє створити дві програми дня: програма робочого дня й
програма вихідного дня.
Кожному дню тижня можна привласнити індивідуально одну із програм.
Програма дня складається з п'яти інтервалів, кожному з інтервалів привласнюється
режим роботи «Комфорт» або «Економ».
Для роботи апарата в цьому режимі необхідно зробити наступне:
1 Установити поточний час і день тижня (сторінки 05...08 меню користувача);
2 Скласти денну програму для цього вибрати тип дня: робочий або вихідний
(сторінки 09...15 меню користувача).
3 Створити тривалість тимчасових інтервалів для кожного робочого й
вихідного дня, з визначенням режиму роботи апарата в кожному інтервалі «Економ» або «Комфорт» (сторінки 16...30 і 31...45 меню користувача);
4 На сторінці 46 меню користувача задати число відсотків, на які встановлена
в контурі опалення апаратом температура в режимі «Економ» менше
встановленої температури в режимі «Комфорт». Заводське значення цього
параметра дорівнює 10;
5 При роботі апарата від погодозалежного датчика на сторінці 47 меню
користувача задати значення відсотків, на які температура режиму «Економ»
менше температури режиму «Комфорт» при роботі добово-тижневого
програматора при дозволеному погодозалежному датчику;
6 Дозволити роботу модуля встановивши в меню користувача на сторінці 4
значення 001.
Розглянемо для приклада складання денної програми робочого дня.
Починаючи
з
00.00

До

Тривалість

Режим

Примітка

06.00

6 годин

«Економ»

06.00

08.00

2 години

«Комфорт»

08.00
17.00
23.00

17.00
23.00
00.00

9 годин
6 годин
1 година

«Економ»
«Комфорт»
«Економ»

Час нічного сну
Пробудження й збори
на роботу
Знаходження на роботі
Знаходження будинку
Час нічного сну
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Вважаємо, що встановлена температура в контурі опалення дорівнює 60
градусів. Число відсотків, на які встановлена в контурі опалення апаратом
температура в режимі «Економ» менше встановленої температури в режимі
«Комфорт» дорівнює 10. Із цього треба, що температура в контурі опалення в
режимі «Економ» буде дорівнює 54 градуса. Апарат установлює температуру в
контурі опалення в заданий день по наступному алгоритмі:
00:00 - 06:00 54 градуса;
06:01 - 08:00 60 градусів;
08:01 - 17:00 54 градуса;
17:01 - 23:00 60 градусів;
23:01 - 24:00 54 градуса.
1.4.11 Робота з погодозалежним датчиком
1.4.11.1 Опис
У контролері убудована функція погодозалежного регулювання.
Погодозалежне регулювання – автоматичне обчислення температури
теплоносія залежно від температури повітря на вулиці.
Контролер обчислює температуру теплоносія по формулі:
Tуст = (20 – (К * (Тул - 20))+ ∆T

К=10
К=10

К=15 К=20 К=25
К=15 К=20 К=25

К=5
К=5

Рисунок 1.4.15 Графік залежності температури теплоносія від температури на
вулиці.
де:
T вуст- температура теплоносія, що розраховується,
К - коефіцієнт нахилу графіка, на рисунку 1.4.9.1, наведені графіки при різних
коефіцієнтах нахилу;
Tул – температура на вулиці;
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∆T - коефіцієнт паралельного зсуву, служить для підйому або опускання графіка
уздовж осі Y (температура теплоносія).

Для того, що б контролер обчислював температуру теплоносія автоматично
необхідно:
 підключити погодозалежний датчик;
 у сервісному меню (сторінка 01) дозволити роботу погодозалежного датчика;
 у сервісному меню (сторінка 02) установити коефіцієнт нахилу графіка
погодозалежного регулювання;
 у сервісному меню (сторінка 03) установити коефіцієнт паралельного зсуву
графіка погодозалежного регулювання.
1.4.11.2 Рекомендації з настроювання
Якщо температура в приміщенні не постійна й змінюється зі зміною
температури на вулиці, то це ознака того, що неправильно обрано коефіцієнт
нахилу графіка погодозалежного регулювання. В ідеальному випадку температура
повітря в приміщенні не повинна змінюватися при зміні температури на вулиці.
Якщо при зниженні температури на вулиці в приміщенні стає пекуче, то варто
зменшити коефіцієнт нахилу графіка погодозалежного регулювання.
Якщо при зниженні температури на вулиці в приміщенні температура теж
знижується, то варто збільшити коефіцієнт нахилу графіка погодозалежного
регулювання. Якщо температура в приміщенні при зміні температури повітря на
вулиці постійна, але не відповідає комфортної, то треба, за допомогою коефіцієнта
паралельного зсуву, змістити графік нагору (якщо прохолодно) або вниз (якщо
пекуче).

1.4.12 Робота з кімнатним термостатом
У контролері передбачена можливість підключення кімнатного термостата
релейного типу. Якщо контакти замкнуті, то це означає що температура в
приміщенні нижче необхідної й необхідно включити нагрівання в системі опалення.
Якщо контакти розімкнуті, то це означає що температура в приміщенні вище
необхідної й необхідно виключити нагрівання в системі опалення.

1.4.13

Підключення
зовнішнього
електричного апарата

циркуляційного

насоса

до

Для підключення насоса до апарата необхідно зняти кожух.
Якщо потужність насоса менше 60 Вт і напруга живлення насоса 220 В, то
його можна підключити безпосередньо до з'єднувачів котла.
Якщо потужність насоса більше 60 Вт або напруга живлення насоса 380 В
(трифазний), то його треба підключати через пускач.
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2 ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ
2.1 Міри безпеки
2.1.2 Апарат варто вважати продукцією підвищеної небезпеки, експлуатація
якого вимагає дотримання норм і правил пожежної безпеки, електробезпеки й
вибухобезпеки.
2.1.3 Апарат по типу захисту від ураження електричним струмом відповідає
виробам класу I згідно з ГОСТ 12.2.007.0-75.
2.1.4 Ступінь захисту не нижче IP 20 згідно з ГОСТ 14254-96.
2.1.5 Щоб уникнути нещасних випадків, викликаних поразкою електричним
струмом, при монтажі, експлуатації, технічному обслуговуванні необхідно
дотримуватися «Правил пристроїв електроустановок», «Правил технічної
експлуатації електроустановок споживачів», «Правил техніки безпеки при
експлуатації електроустановок споживачів» і вказівок даної настанови щодо
експлуатування.
2.1.6 Для виключення порушення міцності й герметичності апарата при
можливому підвищенні внутрішнього тиску у випадку аварійних ситуацій,
необхідно в систему опалення встановити запобіжні пристрої або використати
опалювальну систему з відкритим розширювальним бачком.
2.1.6 ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:
- експлуатувати апарат без захисного заземлення;
- експлуатувати апарат зі знятим захисним кожухом електричного
блоку;
- установлювати запірний пристрій, що відключає розширювальний
бачок від системи опалення, а також запускати апарат при замерзлій воді
в розширювальному бачку або стояку;
- користуватися апаратом при несправній автоматиці;
- відбирати воду з опалювальної системи для побутових потреб;
- ставити на апарат які-небудь предмети й сушити на ньому речі;
- обслуговувати апарат особам, що не прослухали інструктаж;
- експлуатувати апарат зі знятими елементами кожуха;
- проводити ремонтні роботи при включеному в електричну мережу
апараті.
2.1.7 Стіна будинку, у якій встановлюється апарат, повинна бути з негорючого
матеріалу (природні або штучні кам'яні матеріали, бетон, залізобетон і т.п.) і без
займистого покриття, як мінімум у межах проекції апарата на стіну. Не
допускається розміщення ближче 0,5 м від апарата легкозаймистих предметів меблів, штор, фіранок, килимів і т.п.

2.2 Підготовка виробу до використання
2.2.1 Установка апарата здійснюється відповідно проекту на систему
опалення.
У першу чергу здійснюється підключення апарата до системи
опалення, у другу –підключення до електромережі.
Монтаж апарата, його підключення до електромережі й системи опалення, а
також уведення в експлуатацію, повинні здійснюватися спеціалістами сервісних
центрів або інших організацій, що мають на це право, з дотриманням усіх правил
монтажу й експлуатації.
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Подачу електроживлення до апарата необхідно виконувати кабелем з
мідними проводами перерізом, зазначеним у таблиці 2.
УВАГА! Для захисту електричних ланцюгів від перевантаження та
струмів короткого замикання, на лінії подачі електроживлення до апарата
обов'язкова установка автоматичного вимикача, характеристика якого
повинна відповідати таблиці 2.
Після уведення апарата в експлуатацію заповнюється контрольний талон на
установку . Всі записи в талоні повинні бути розбірливими й акуратними. Запис
олівцем не допускається. При не правильному або не повному заповненні
контрольного, гарантійного й відривних талонів апарат гарантійному
ремонту не підлягає.
2.2.2 Підключення до системи опалення. Апарат призначений для
установки в системах опалення з відкритим розширювальним бачком.
Застосування насоса для примусової циркуляції сприяє більш швидкому й
рівномірному розігріву системи, зменшує втрати потужності апарата (до 30 %) на
подолання опору циркуляції теплоносія.
Для апарата установка циркуляційного насоса в системі опалення
обов'язкова.
Спрощений варіант застосування апарата у відкритій опалювальній системі
наведений на рисунку 2.2.1.

1 - лійка; 2 - відкритий розширювальний бачок; 3 - водопровід; 4 - опалювальний прилад;
5 - вентиль; 6 - спускний вентиль; 7 - апарат; 8 - переливна лінія, 9 - грязьовик або фільтр.

Рисунок 2.2.1
Відкритий розширювальний бак установлюється в найвищій точці системи. У
ньому повинні бути постійно відкриті заливний отвір у верхній частині та
переливний патрубок на бічній поверхні. У відкритому розширювальному баці
повинен підтримуватися заданий рівень води (між робочим мінімумом і
максимумом). Необхідно утеплити бак, розміщений у підсобному приміщенні, щоб
виключити замерзання в ньому води. Власник періодично (на початку
опалювального сезону обов'язково) повинен перевіряти рівень води в баці.
Розширювальний бак повинен мати об'єм погоджений з об'ємом води в
опалювальній системі.
Конструкція апарата дозволяє використовувати його й у закритих
опалювальних системах.
Апарат не має вбудованого розширювального бака й запобіжноскидального клапана, тому приєднувати його до закритої опалювальної
системи можливо тільки при додатковому оснащенні його цими
елементами.
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У системах опалення із закритим розширювальним бачком об'єм
розширювального бака повинен бути таким, щоб при нагріванні води в контурі
опалення до максимальної температури, тиск у системі не перевищував 300 кПа
(3 бар).
Герметична система обов'язково повинна бути обладнана запобіжним
клапаном на тиск не більше 3,0 бар.
Спрощений варіант систем опалення із закритим розширювальним баком
показаний на рисунку 2.2.2.

1 - герметичний розширювальний бачок; 2 - циркуляційний насос; 3 - водопровід;
4 - опалювальний прилад; 5 - вентиль для заливання теплоносія (води); 6 - спускний вентиль;
7 - апарат; 8 - блок безпеки, що складається із запобіжного клапана, манометра, клапана для
підбурення повітря із системи, 9 - грязьовик або фільтр.

Рисунок 2.2.2
Апарат приєднується до трубопроводу опалювальної системи таким чином,
щоб сполучні закінчення не були під навантаженням (приєднання не повинне
супроводжуватися натягом труб). Сполучні закінчення повинні мати зовнішню
різьбу.
Підключення зварюванням категорично забороняється.
Трубопроводи системи опалення повинні бути виконані з водопровідних труб.
системах опалення роль розгінного стояка виконує циркуляційний насос.
При підключенні апарата до системи опалення, необхідно зняти кожух
апарата, зробити з'єднання із системою опалення, підтримуючи ключами насос
апарата й вихідний патрубок від скручування - повороту корпуса насоса відносно
апарата.
У системах опалення із природною циркуляцією теплоносія для нормальної
циркуляції необхідно, щоб труби прямої й зворотної подачі в системі опалення
мали ухил 1:100 (до 10 мм на одному погонному метрі).
Стояки
встановлюються
вертикально.
Горизонтальні
трубопроводи
прокладаються з ухилом по напрямку руху води (зверху вниз). У місцях приєднання
апарата до системи рекомендується встановити запірну арматуру, щоб при
ремонтах не виникала необхідність зливу води з опалювальної системи.
Перед апаратом (тобто на зворотний трубопровід опалювальної системи)
встановлюється грязьовик, приєднання якого необхідно провести так, щоб при його
чищенні не потрібно було зливати велику кількість води.
Грязьовик можна оснастити фільтром, однак застосування тільки
сітчастого фільтра не є достатнім захистом від механічних забруднень.
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Фільтр і грязьовик необхідно регулярно перевіряти й чистити
(обов'язково щорічно перед початком опалювального сезону).
На функціональні несправності, викликані механічними забрудненнями,
гарантія не поширюється.
Перед остаточним монтажем апарата систему опалення необхідно кілька разів
промити для видалення можливих механічних домішок. У старих системах
необхідно дане промивання проводити проти напрямку протоки води в
опалювальному контурі.
Вода для заповнення контуру опалення повинна відповідати нормативним
вимогам і мати, по можливості, мінімальну жорсткість. Для зм'якшення води при
першому заповненні допускається використати фосфорнокислий натрій або
одноразове додавання хелатного реагенту. При заповненні водою необхідно
забезпечити повне видалення повітря з апарата і опалювальної системи.
УВАГА! Під час заповнення системи переконайтеся у наявності
силіконової трубки (1) рисунок 2.2.3 на повітровідвіднику, не допускайте
попадання води на електроапаратуру.

Рисунок 2.2.3

При виникненні несправностей, обумовлених недотриманням вимог по
підключенню й експлуатації апарата гарантія від підприємства-виробника
втрачає свою силу.
2.2.3 Підключення до електромережі
Підключення апарата до електромережі детально описано в додатку А.
Підключення апарата до заземлюючого контуру обов'язкове!
2.2.4 Переконавшись у наявності теплоносія в системі опалення й
перевіривши герметичність системи, включіть електроживлення мережі через
додатково встановлений поза апаратом автоматичний вимикач.
2.2.5 Цифрова індикація на панелі блока управління сигналізує про готовність
апарата до роботи.
2.2.6 При першому запуску, після включення насоса на 15-20 хвилин,
необхідно додатково перевірити відсутність повітря в системі опалення.
2.2.7 Настроювання бажаної температури здійснюється з панелі блоку
управління. Подальша робота апарата відбувається в автоматичному режимі, а
задана температура води в системі опалення підтримується в межах, заданих на
модулі індикації.
2.2.8 Включення нагрівання блокується з видачею команди на відключення
автоматичного вимикача у випадках:
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- відсутність теплоносія в теплообміннику апарата або зниження його рівня
нижче припустимого;
- підвищення температури теплоносія вище 90 °С.
2.2.9 Вимикання апарата здійснюється в наступному порядку:
 відключіть електроживлення кнопкою «Включення/виключення»
 - виключіть автомат захисний.
УВАГА! Конструкція апарата дозволяє підключити кімнатний термостат або
таймер як додатково регулюючий роботу датчик. У цих пристроях керуючим
елементом є реле з контактами, розрахованими на комутацію електричних
ланцюгів 230 В від 5 А до 16 А (підключення показано в додатку А).

3 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
3.1 Порядок технічного обслуговування виробу
3.1.1 Профілактичне й технічне обслуговування апарата повинне
виконуватися тільки після відключення його від мережі електроживлення.
3.1.2 Профілактичні роботи здійснюються власником на місці установки
апарата. Власник повинен дотримуватись вимог даної настанови щодо
експлуатування й тримати апарат у чистоті й справному стані.
Технічне обслуговування потрібно проводити не рідше одного разу на рік,
найкраще перед початком опалювального сезону. У ході обслуговування
здійснюється перевірка працездатності й надійність кріплень проводів, кабелів,
затягування різьбових сполучень, перевірка автоматики й герметичності системи
опалення, справність датчика перегріву.
3.1.3 Технічне обслуговування апарата виконується тільки спеціально
навченим персоналом.
Технічне обслуговування не відноситься до гарантійних зобов'язань
виробника.
3.1.4 Один раз на рік рекомендується перевірити стан нагрівальних
елементів, надійність кріплення сполучних проводів.
3.1.5 Один раз на рік рекомендується перевірити працездатність запобіжного
клапана методом ручного підбурення невеликої кількості води.
3.1.6 У процесі роботи на нагрівальному елементі утворюється відкладення
солей, які знижують ефективність роботи апарата (збільшується час нагрівання й
споживання електроенергії). Величина й час утворення осадку залежить від якості
води. Допустимим є утворення накипу на поверхні ТЕНа до 0,3 мм.
3.1.7 Чищення апарата від накипу, що відклався у теплообміннику,
рекомендується робити через два-три роки хімічним способом, для чого
використовується розчин ингибірованної соляної кислоти, кальцинованої соди або
«Антинакипін».
При промиванні опалювальної системи кислотними або лужними розчинами
необхідно проводити нейтралізацію залишків цих розчинів до повної їхньої
відсутності.
3.1.8 Під час використання апарата магнієвий анод витрачається. Необхідно
під час чищення водонагрівача контролювати стан магнієвого анода й здійснявати
чищення анода від накипу. У випадку зменшення товщини магнієвого анода більш
ніж у два рази, потрібна його заміна. Періодичність заміни магнієвого анода, що
рекомендується, не рідше одного разу в рік.
3.1.9 Результати технічного обслуговування заносяться в контрольний талон.
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4 ЗБЕРІГАННЯ
4.1 Зберігання здійснюється в упаковці підприємства-виробника у
вертикальному положенні в один ряд по висоті.
4.2 Зберігання апарата здійснюється в закритих приміщеннях із природною
вентиляцією з коливаннями температури навколишнього повітря від 5 оС до 40 оС і
відносною вологістю повітря не більше 60 % при температурі повітря 20 оС.

5 ТРАНСПОРТУВАННЯ
5.1 Відвантаження апарата здійснюється в упаковці підприємства-виробника
відповідно до технічної документації.
5.2 Транспортування здійснюється тільки в упаковці підприємства-виробника
на піддоні. Переміщення, навантаження й розвантаження повинні здійснюватися
тільки за піддон. Категорично забороняється переміщення без упаковки за кожух
апарата.

6 КОМПЛЕКТНІСТЬ
У комплект постачання входять:
 Апарат
 Настанова щодо експлуатування
 Упаковка

1 шт.
1 екз.
1 компл.

7 СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ ТА ПРОДАЖ
Апарат опалювальний електричний
АОЕ -______________
заводський № _________________
виготовлений та прийнятий відповідно до
ТУ У 29.7-00223237-572-2004
і визнаний придатним для експлуатації.
Дата випуску ______________ 20__ р.
Штамп ВТК (клеймо приймальника):
Проданий _________________________
(назва організації)

Дата продажу____________ 20__ р.
М.П.

8 УТИЛІЗАЦІЯ
8.1 При досягненні граничного стану - руйнування вузлів, у результаті
чого апарат стає електро- або пожежонебезпечним, розгерметизації бака,
необхідно відключити від електричної мережі й системи опалення.
8.2 Після відключення від електричної мережі й системи опалення
апарат не представляє небезпеки для життя, здоров'я людей і
навколишнього середовища.
8.3 Апарат підлягає здачі в металобрухт.
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9 ТЕРМІНИ СЛУЖБИ Й ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
Апарат опалювальний електричний
АОЕ____________________
виготовлений відповідно до ТУ У 29.7-00223237-572-2004
Підприємство-виробник гарантує відповідність апарата вимогам технічної
документації при дотриманні умов транспортування, зберігання, монтажу й
експлуатації апарата.
Середній строк служби - 10 років.
Гарантійний строк експлуатації апарату (котла) - 24 місяці від дати введення
в експлуатацію.
Гарантійний строк експлуатації обчислюється від дати введення виробу в
експлуатацію, але не пізніше одного року від дати отримання виробу споживачем,
тобто дати продажу, а за відсутності дати продажу - від дати виготовлення.
Гарантійний термін зберігання - 12 місяців від дати виготовлення апарату
(котла).
Протягом гарантійного строку експлуатації споживач має право на
безкоштовний ремонт, а також на заміну апарата або повернення його вартості
відповідно до вимог Закону України «Про захист прав споживачів» і відповідно до
Порядку гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно
складних побутових товарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
№ 506 від 11 квітня 2002 р.
Споживач втрачає право на гарантії виробника, а виробник не несе
відповідальності у випадках:

порушення
правил
монтажу,
експлуатації,
обслуговування,
транспортування й умов зберігання апарата, викладених у даній настанові щодо
експлуатування;

експлуатації апарата в умовах, що не відповідають технічним вимогам;

відсутності технічного обслуговування;

використання апарата не за призначенням;

внесення в конструкцію апарата змін і здійснення доробок, а також
використання вузлів, деталей, комплектуючих виробів, не передбачених
нормативними документами.
Виробник гарантує можливість використання апарата за призначенням
протягом строку служби за умови проведення післягарантійного технічного
обслуговування або ремонту за рахунок споживача.
Строк служби апарата не забезпечується у випадку:
 внесення в конструкцію апарата змін або виконання доробок, а також
використання вузлів, деталей, комплектуючих виробів, не передбачених
нормативними документами;
 використання не за призначеннням;
 ушкодження споживачем;
 порушення споживачем правил експлуатації апарата.
УВАГА! По закінченню терміну служби апарата необхідно викликати
спеціаліста сервісного центра, що вводив апарат в експлуатацію, для
визначення його придатності до подальшої експлуатації.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А / ДОДАТОК А
(справочное / довідковий)
Подключение аппарата к электросети / Підключення апарата до електромережі
Подключение аппарата к электросети
необходимо выполнять через защитный
автомат, рассчитанный на
соответствующую мощность (ток).
Подключение осуществляется на
клеммную колодку, показанную на
рисунке А.1

Підключення апарата до
електромережі необхідно
виконувати через захисний автомат,
розрахований на відповідну
потужність (струм).
Підключення здійснюється на клемну
колодку, як показано на рисунку А.1

Рисунок А.1 Колодка для подключения электросети /
Колодка для підключення електромережі
Подключение допускается выполнять
только медным проводом!
Подключение должен выполнять
квалифицированный специалист.

Підключення допускається
виконувати тільки мідним проводом!
Підключення повинен виконувати
кваліфікований фахівець.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б / ДОДАТОК Б
(справочное / довідковий)

Рисунок Б.1

Схема электрическая принципиальная / Схема електрична принципова
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Зона

Поз.
обозначение

Наименование

Кол.

A1

Блок симисторов РОС 6511.08.00.000

1

A2

Блок управления РОС 7020.03.000-10

1

Примечание

Датчики температуры
BK1

NTC 238164063103

1

Vishay BCcomponents

BK2

SN8T6N1502

1

ELIWEL

E1...E6

Блок ТЭНов 15кВт(3х5кВт)

6

Львов

K1

Выключатель автоматический BA47-100 3P 250A "C"

1

ETIMAT 10 3P C 250

K2

Расцепитель PH47

1

DA ETIMAL 10 230V AC

K3

Контакты состояния KC47

1

PS ETIMAT 10 (NO)

SA1

Клавишный переключатель B100R

1

Кат. "Платан"

SK1

Термодатчик предохранительный

1

SU1

Датчик уровня воды

1

XP1

Вилка MX5557-20R

1

XS1

Розетка MHU-4

1

XS6

Заземляющая клемма SL4/35 код 1212.2/100

1

XS7...XS17

колодка LTA12-2,5

12
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СONTA-CONNECT

ПРИЛОЖЕНИЕ В / ДОДАТОК В
(справочное / довідковий)

Присоединительные размеры / Приєднувальні розміри

и

Рисунок В.1
62

ПРИЛОЖЕНИЕ Г / ДОДАТОК Г
(справочное / довідковий)

Внешний вид сертификата / Зовнішній вигляд сертифікату
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Внешний вид удостоверения / Зовнішній вигляд посвідчення
а) лицевая сторона / лицьова сторона

б) обратная сторона / зворотня сторона
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