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имеющие соответствующие сертификат и 
удостоверение, выданные ОДО «РОСС». Образец 
внешнего вида документов представлен в приложении В. 
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регионам представлен во вкладыше к руководству по 
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работе, эксплуатации и обслуживания изделия. 
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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 инфракрасные типа ОГИ 
(промышленные) 
от 15 кВт до 50 кВт 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
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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На предприятии действует Система управления качеством 
согласно требованиям ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) 

Сертификат № 8О108.СУЯ.010-18 
 

Уважаемый покупатель! 
Спасибо, что Вы выбрали нашу модель водонагревателя. Пожалуйста, 

внимательно прочитайте руководство по эксплуатации перед установкой и 
эксплуатацией.  

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 
 
Выбранный Вами аппарат водонагревательный проточный газовый бытовой 

является высокоэффективным изделием.  
 Перед вводом в эксплуатацию аппарата водонагревательного проточного 
газового бытового типа ВПГ  (далее по тексту ''водонагреватель'') внимательно 
изучите данное руководство и, в первую очередь, правила техники безопасности 
при работе с газовым топливом.  

Выполнение рекомендаций, изложенных в данном руководстве по 
эксплуатации, позволит осуществлять правильную эксплуатацию и обслуживание 
водонагревателя, что послужит гарантией его долгой, надежной  и безотказной 
работы. 

Сохраняйте руководство по эксплуатации в течение всего срока 
службы водонагревателя. 

В случае утери руководства по эксплуатации дубликат можно 
получить в месте покупки водонагревателя, но при этом владелец 
водонагревателя теряет право на бесплатный гарантийный ремонт.  

При покупке водонагревателя требуйте проверки комплектности. 
 Проверьте наличие в гарантийном и отрывных талонах отметки о 
приемке ОТК и продаже торгующей организации. Проверьте 
соответствие номера водонагревателя номеру, указанному в 
руководстве по эксплуатации.  
 После продажи водонагревателя претензии по некомплектности, 
товарному виду и механическим повреждениям не принимаются. 

Важным условием долговечности, эффективности и безопасности работы 
водонагревателя является соблюдение всех необходимых правил по установке и 
эксплуатации. 

После транспортирования при температуре ниже 0 0С перед вводом 
водонагревателя в эксплуатацию необходимо выдержать его при комнатной 
температуре в течение 8 часов.  
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Водонагреватель соответствует климатическому исполнению УХЛ,             
категории 4.2. 
 При обнаружении неисправности после включения или при нарушении 
нормальной работы водонагревателя, немедленно выключите водонагреватель и 
вызовите для  ремонта специалиста сервисного центра, который вводил 
водонагреватель в эксплуатацию. Не устраняйте неисправности самостоятельно! 

Во время работы соблюдайте требования раздела «Меры безопасности». 
 

1 ОПИСАНИЕ И  РАБОТА 
 

1.1 Назначение изделия 
Водонагреватель предназначен для горячего водоснабжения индивидуальных 

жилых домов и квартир, зданий производственного и коммунально-бытового 
назначения и общественного питания. 

Водонагреватель работает на природном газе низкого давления                     
по ГОСТ 5542 – 87.  

Водонагреватель автоматически поддерживает температуру воды, заданную 
Вами регуляторами расхода воды и газа. 

 
1.2 Технические характеристики 
Основные технические характеристики водонагревателя, который работает на 

природном газе (12) с открытой камерой сгорания и отводом продуктов сгорания в 
дымоход (В11) приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Техническая характеристика ВПГ-21-12-В11 

1 Номинальная тепловая мощность, кВт 21 
2 Номинальная теплопроизводительность, кВт 18,48 
3 КПД, % от 84 до 88 
4 Розжиг Автоматический 
5 Номинальное давление газа, Па 1274 

6 
Расход газа при номинальной тепловой мощности, м3/ч,  
не более 

2,3 

7 Разрежение в дымоходе, Па, не менее 4 
8 Номинальный расход воды при нагреве на 20 0С, л/мин* 12 
9 Номинальный расход воды при нагреве на 40 0С, л/мин **            6 

10 Температура воды на выходе, 0С от 40 до 75 
11 Минимальное давление воды, кПа 30 
12 Максимальное давление воды, кПа 600 
13 Номинальный диаметр дымохода, мм 110 

14 Номинальное напряжение питания, В 
3,0 (две батарейки R20 

по 1,5 В) 

15 

Присоединительная резьба для подключения к 
- газопроводу 
- водопроводу 
- системе ГВС 

G1/2 
G1/2 
G1/2 

16 Габаритные размеры, мм, не более 
- длина 
- ширина 
- высота 

220 
330 
608 

17 Масса, кг, не более 11 
* - Регулятор расхода воды и регулятор газа в наибольшем положении 
** - Регулятор расхода воды в наименьшем, а регулятор газа в наибольшем положении 
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 1.3 Состав изделия 
1.3.1 Водонагреватель состоит из следующих частей (рисунок 1): 
Патрубок подсоединения дымохода (1); коллектор продуктов сгорания (2); 

защитный термостат (3); горелка (4); регулятор газа (5); защитный электромагнитный 
газовый клапан (6); блок электронного розжига (7); штуцер для выхода горячей воды 
(8); штуцер для подвода газа (9); задняя стенка (11) с отверстиями для крепления (10); 
теплообменник (12); электроды розжига (13) и электрод контроля пламени (14); 
регулятор расхода воды (15); микровыключатель (16); отделение для батареек (17); 
предохранительный клапан (18); штуцер для подвода холодной воды (19); датчик тяги 
(20). 

 

 
Рисунок 1 - Состав изделия 
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При открывании крана горячей воды холодная вода поступает в регулятор 
расхода воды (15) и приводит к срабатыванию микровыключатель (16). При 
срабатывании микровыключателя происходит розжиг горелки (4). Холодная вода                                                                                                          
через регулятор расхода воды (15) подается в теплообменник (12), где 
нагревается до заданной температуры. Газ подается через защитный 
электромагнитный газовый клапан (6) на регулирующий газовый клапан (5) и далее 
на горелку. При перегреве воды в теплообменнике срабатывает защитный 
термостат (3), а при отсутствии тяги в коллекторе – датчик тяги (20), при этом 
прекращается подача газа на горелку. 

 
Рисунок 2 - Подсоединение водонагревателя к сети газо- и водоснабжения 

 

Электрооборудование обеспечивает автоматический розжиг горелки и 
контроль пламени при наличии протока воды через водонагреватель. Питание 
электрической схемы осуществляется от двух батареек согласно таблице 1. 
 Электрическая принципиальная схема водонагревателя приведена в              
приложении А. 
 

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 
 
2.1 Меры безопасности 
2.1.1 Водонагреватель следует считать продукцией повышенной опасности, 

эксплуатация которого требует соблюдения специальных правил газовой 
безопасности, пожарной безопасности и взрывобезопасности. 

2.1.2 Пользоваться водонагревателем разрешается лицам, которые 
ознакомленны с данным руководством и прошли инструктаж у специалиста, 
который обеспечил ввод водонагревателя в эксплуатацию. 

Владелец водонагревателя несет ответственность за надлежащее состояние 
водонагревателя и за соблюдение правил безопасности при эксплуатации газового 
оборудования. 

2.1.3 Водонагреватель устанавливается на месте его эксплуатации 
специалистами сервисного центра, которые имеют соответствующие сертификат и 
удостоверение, которые выдает ОДО «РОСС», или специалистами газового 
хозяйства или другой организации, которая имеет на это право, согласно 
техническому проекту, в котором должны быть учтены все требования, 
изложенные в данном руководстве, а также требования ДБН В.2.5-20-2001 
«Газоснабжение» (раздел 6). 
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 2.1.4 ВНИМАНИЕ! Во избежание несчастных случаев и выхода 
водонагревателя из строя ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  
 - устанавливать водонагреватель в помещениях объемом меньше 8 м3 ; 

- устанавливать  водонагреватель над источниками тепла или открытого 
пламени (например,  электрическими нагревательными приборами, над газовой 
плитой); 

- производить розжиг при отсутствии тяги в дымоходе или при наличии запаха 
газа в помещении;  

- эксплуатировать водонагреватель при неисправном датчике тяги; 
-  эксплуатировать водонагреватель на газе, который не соответствует 

ГОСТ 5542 - 87; 
-  самостоятельно разбирать и ремонтировать водонагреватель; 
- держать вблизи включенного водонагревателя легковоспламеняющиеся 

предметы и вещества. 
С появлением запаха газа в помещении необходимо: 
- закрыть газовый кран подачи газа в водонагреватель; 
- немедленно погасить все открытые огни, не курить и не зажигать спички, 

не включать электроприборы, не звонить по телефону из загазованного 
помещения; 

- тщательно проветрить помещение; 
- вызвать аварийную службу газового хозяйства. 
2.1.5 При неработающем водонагревателе газовый кран подачи газа должен 

быть закрыт. 
2.1.6 Во избежание отравления угарным газом нужно обеспечить хорошую 
вентиляцию. 

2.1.7 Признаками отравления угарным газом являются тяжесть в 
голове, сильное сердцебиение, общая слабость, может появляться тошнота, 
рвота, одышка, нарушение двигательных функций, может быть потеря сознания. 

Для предоставления первой помощи необходимо вывести потерпевшего на 
свежий воздух, расстегнуть одежду, дать понюхать нашатырный спирт, тепло 
укрыть (но не дать заснуть) и вызвать скорую помощь. При отсутствии дыхания 
необходимо вынести потерпевшего на свежий воздух и делать искусственное 
дыхание до прибытия врача. 
 2.1.8 Во избежание травм глаз необходимо: 
- не приближаться к смотровому окну во время розжига и держаться от него на 
расстоянии 30 см или дальше. 
 2.1.9 Во избежание ожога при сильном нагревании, ЗАПРЕЩАЕТСЯ во 
время работы или сразу же после выключения водонагревателя прикасаться к его 
поверхности (особенно возле смотрового окна), кроме ручек управления. 
 2.1.10 В случае возникновения пожара необходимо: 
 - немедленно перекрыть подачу газа на трубопроводе, который подводит 
газ; 

- отключить электроснабжение на входе в дом или квартиру; 
- вызвать службу МЧС (пожарных).- к приезду пожарных гасить огонь 

подручными средствами - песком, землей или водой при не горящей 
электропроводке.  

 Не оставайтесь в задымленном помещении ! 
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2.2 Подготовка изделия к использованию 
 2.2.1 Подготовка и ввод в эксплуатацию водонагревателя 
 Установка и монтаж водонагревателя выполняются согласно техническому 
проекту, утвержденному в установленном порядке, специалистами сервисных 
центров имеющими соответствующие сертификат и удостоверение, выданные 
ОДО «РОСС» или специалистами газового хозяйства, или другой организации, 
которая имеет на это право. 

При отсутствии утвержденного технического проекта монтаж 
водонагревателя и ввод его в эксплуатацию ЗАПРЕЩАЕТСЯ!  
При нарушении вышеуказанных правил установки, монтажа и ввода в 

эксплуатацию владелец водонагревателя лишается гарантии 
производителя! 

Установленный водонагреватель вводится в эксплуатацию только после 
принятия его специалистами газовой службы. 
 Первый пуск водонагревателя (ввод в эксплуатацию) должны выполнять 
специалисты сервисных центров имеющие соответствующие сертификат и 
удостоверение, выданные ОДО «РОСС», или специалисты газового хозяйства или 
другой организации, которая имеет на это право, с соответствующей отметкой и 
подписью в контрольном талоне. 
ВНИМАНИЕ! 
В случае отсутствия в контрольном талоне отметки о вводе 
водонагревателя в эксплуатацию и подписи специалиста сервисного 
центра гарантия на такой водонагреватель не распространяется. 

После окончания пуско-наладочных работ 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 водонагреватель гарантийному 
ремонту не подлежит. 

Дальнейшую эксплуатацию водонагревателя и уход за ним выполняет 
владелец, прошедший инструктаж у специалиста, который обеспечил ввод 
водонагревателя в эксплуатацию, с отметкой в контрольном талоне. 

2.2.2 Крепление водонагревателя. Водонагреватель устанавливается на 
стене из негорючих материалов (кирпича, бетона, облицованной керамической 
плиткой).  

  ЗАПРЕЩАЕТСЯ установка водонагревателя на деревянной стене или 
перегородке. Водонагреватель должен быть закреплен на доступной высоте, где 
его легко можно включать и выключать, а смотровое окно находится на уровне 
глаз потребителя. 
 Для установки водонагревателя на стену необходимо: 

- просверлить 2 отверстия диаметром 8 мм в стене, как показано на рисунках 
в приложении Б, после чего вкрутить крепежные болты 3 (рисунок Б.1); 

- навесить водонагреватель на стену и плотно закрутить (затянуть) гайки в 
местах крепления. 

Вариант установки водонагревателя приведен в приложении Б. 
Вокруг водонагревателя необходимо оставить свободное пространство для 

проведения работ по техническому обслуживанию. 
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2.2.3  Подача воздуха для горения  
Водонагреватель разрешается устанавливать только в помещениях с 

приточно-вытяжной вентиляцией.  
Водонагреватель отбирает воздух для горения из помещения, где установлен. 

Воздух для горения, поступающий в водонагреватель, не должен содержать пыль, 
агрессивные или горючие материалы (пары растворителей, красок, лаков и т.п.). 
 При недостаточном притоке воздуха нарушается работа 
водонагревателя. 

2.2.4 Подсоединение к сети водоснабжения (рисунок 2): 
Подсоединение водонагревателя к сети водоснабжения холодной водой 

выполнять металлическими трубами или гибкими рукавами, резьба соединения  
G ½. Внутренний диаметр трубы должен быть больше 8 мм. Соедините 
водонагреватель с трубопроводом, установив уплотняющую шайбу и плотно 
закрутив накидную гайку. Резьбовое присоединение к трубопроводу выполняется 
таким образом, чтобы соединительные окончания не были под нагрузкой 
(подсоединение не должно сопровождаться натяжением труб). Для удобства 
дальнейшего обслуживания водонагревателя рекомендуется установить запорный 
кран на подачу холодной воды перед водонагревателем.  

Для исключения течи необходимо уплотнить соединение трепаным льном 
(паклей) с суриком или специальной тефлоновой лентой (лента ФУМ). Для 
осуществления контроля отсутствия течи после подключения водонагревателя к 
водопроводу (при закрытом смесителе) откройте кран холодной воды и проверьте 
герметичность соединений. 

Если давление в водопроводе меньше 0,025 МПа, водонагреватель может не 
включиться или нестабильно работать.  

Для предотвращения образования накипи на внутренней поверхности 
теплообменника рекомендуется на входе в водонагреватель установить фильтр и 
устройство магнитной обработки воды.  

Присоединение к трубе горячей воды: 
 -резьба соединения G ½; 

- внутренний диаметр трубы должен быть больше 8 мм. 
После присоединения откройте кран подачи горячей воды, чтобы проверить 

отсутствие течи. 
2.2.5 Подсоединение  к газопроводу (рисунок 2) 
Трубопровод подачи газа должен подсоединяться к водонагревателю через 

газовый запорный кран и фильтр. Резьба соединения - G ½. Резьбовое 
подсоединение к водонагревателю выполняется таким образом, чтобы 
соединительные окончания не были под нагрузкой (подсоединение не должно 
сопровождаться натяжением труб). 

Не используйте паклю для уплотнения соединения водонагревателя с 
газопроводом. Для этих целей необходимо использовать специальные 
уплотнительные материалы.  

Допускается использовать специальный резиновый шланг, предназначенный 
для газа низкого давления с внутренним диаметром не меньше 9,5 мм. Один конец 
шланга подсоедините к водонагревателю, а второй конец - к газоподводящей 
трубе низкого давления. Потом закрепите резиновый шланг специальной скобой.  

Необходимо закрепить уплотнительную прокладку во время соединения, во 
избежание утечки газа.  



 12 

 ВНИМАНИЕ! Во время монтажа к газопроводу обязательно 
фиксируйте штуцер G ½ подвода газа в водонагреватель гаечным 
ключом, чтобы исключить поломку штуцера при чрезмерных усилиях.  

В случае поломки штуцера ОДО «РОСС» гарантийных обязательств не несет 
и ремонт осуществляется за счет потребителя. 

2.2.6 Контроль утечки газа 
После подключения водонагревателя к газопроводу места соединений 

должны быть проверены на герметичность - отсутствие утечки газа. Проверка на 
герметичность мест соединений подвода газа выполняется при неработающем 
водонагревателе и открытом положении запорного газового крана перед ним. 
Контроль герметичности  выполнять путем обмыливания мест соединений. 
Появление пузырей означает утечку газа. 
 Утечка газа не допускается! 
 ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать для проверки утечки газа открытое пламя или 
искру! Для этой цели необходимо использовать только мыльную пену или 
специально предназначенные жидкости. 

2.2.7 Подсоединение водонагревателя к дымоходу 
Водонагреватель с открытой камерой сгорания предназначен для 

работы с отводом продуктов сгорания в дымоход с устойчивым разрежением 
свыше 4,0 Па. Патрубок (1) подсоединяется к дымоходу диаметром 110 мм. 
 Дымоход не является составной частью водонагревателя. Дымоход 
должен быть герметичным и устойчивым к действию продуктов сгорания. Места 
соединения дымовой горловины с дымоходом должны быть герметизированы 
негорючим материалом.  

В дымоход не разрешается устанавливать предметы, которые ограничивают 
прохождение продуктов сгорания. 

Во избежание образования конденсата дымоход должен быть утеплен. 
Детальные рекомендации по подсоединению дымохода к водонагревателю 

приведены в  приложении Б. 
 

2.3 Использование изделия 
2.3.1 Подготовка и пуск водонагревателя  
Откройте запорный кран холодной воды, при этом кран горячей воды должен 

быть закрыт. 
Откройте запорный газовый кран на газопроводе перед водонагревателем.  
Откройте кран горячей воды. Во время протока воды должен произойти 

искровой разряд для розжига горелки. 
При первом розжиге из-за наличия воздуха в газопроводе в результате 

монтажа водонагревателя горелка может не загореться. Розжиг горелки может 
произойти через 1-2 минуты. Но, так как искровой разряд длится незначительное 
время после включения крана горячей воды, то для повторного образования 
искрового разряда необходимо горячую воду закрыть, а потом открыть. Это нужно 
повторять до полного удаления воздуха из газопровода, пока не загорится горелка. 

Установите ручки регулятора газа и расхода воды в нужное положение для 
получения желаемой температуры горячей воды.  

Если по какой-нибудь причине необходимо прервать использование горячей 
воды, нужно лишь закрыть кран. В дальнейшем для получения горячей воды 
достаточно просто открыть кран. При этом зажигание водонагревателя произойдет 
автоматически.  
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Установив необходимую температуру горячей воды, в дальнейшем включение 
и выключение горелки обеспечивается только открытием или закрытием крана 
горячей воды. 

Необходимо помнить, что в начале работы водонагревателя вода может быть 
очень горячая.  

При выключении водонагревателя на продолжительное время 
необходимо всегда закрывать краны воды и газа перед водонагревателем. 

Если температура окружающей среды падает до 0 0С или ниже, необходимо 
слить воду из водонагревателя через сливной кран, установленный при монтаже 
специалистом. 

Необходимо помнить, что горячая вода из водонагревателя не пригодна для 
питья! 

При возникновении неисправностей, обусловленных несоблюдением 
требований по подключению и розжигу водонагревателя, гарантия 
от предприятия-производителя теряет свою силу. 

Для уменьшения количества накипи  в теплообменнике необходимо 
устанавливать ручки регулятора газа и регулятора расхода воды в положение, 
которое обеспечивает нагрев воды не выше 60 0С.  

Образование накипи в теплообменнике со временем приводит к снижению 
температуры нагрева воды, ослаблению струи горячей воды и к выходу из строя 
теплообменника. 

 

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
3.1 Порядок технического обслуживания изделия 
3.1.1 Для обеспечения продолжительной и безотказной работы 

водонагревателя необходимо регулярно проводить его профилактическое и 
техническое обслуживания. Работы по профилактическому обслуживанию (осмотр 
и уход) осуществляются владельцем на месте установки водонагревателя. При 
проведении профилактического обслуживания владелец должен придерживаться 
требований данного руководства по эксплуатации.  

3.1.2 Осмотр необходимо проводить каждый день перед включением 
водонагревателя: 

- в помещении не должно быть запаха газа; 
- возле водонагревателя не должны находиться горючие предметы; 
- пламя  горелки должно быть голубым, без желтых «языков», что может 

привести к отложению сажи на теплообменнике. 
3.1.3 Водонагреватель необходимо содержать в чистоте и исправном состоянии. 
Для очистки корпусных деталей (внешних частей водонагревателя) необходимо 

использовать мягкую ткань и мыльную воду.  
Не используйте абразивные очистители или растворители! 

 ВНИМАНИЕ! Все работы по уходу за водонагревателем выполнять только при 
его отключении от трубороводов воды и газа. 

3.1.4 Техническое обслуживание водонагревателя должно проводиться не 
реже одного раза в год. В ходе технического обслуживания водонагревателя 
осуществляются следующие работы: 

- проверка герметичности соединений газовых и водяных систем;  
- проверка наличия тяги в дымоходе;  
- проверка исправности датчика тяги водонагревателя; 
- чистка форсунок и горелок, проверка их работоспособности; 
- чистка фильтров воды и газа; 
- проверка и настройка системы автоматики;  
- проверка и чистка теплообменника. 
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 ВНИМАНИЕ! Техническое обслуживание и ремонт автоматики и горелок 
должны выполнять только специалисты сервисных центров, которые имеют 
соответствующие сертификат и удостоверение,  выданные ОДО «РОСС». 
 Техническое обслуживание не относится к гарантийным 
обязательствам производителя.  

Результаты технического обслуживания заносятся в контрольный талон. 
Никогда не старайтесь самостоятельно осуществлять ремонт водонагревателя.  
При несоблюдении данных требований, водонагреватель гарантийному ремонту 

не подлежит. 
Для продления сроков безаварийной эксплуатации рекомендуется выполнять 

ежегодное техническое обслуживание водонагревателя квалифицированными 
специалистами сервисных центров. 

При возникновении неисправностей, обусловленных механическими 
повреждениями элементов конструкции, гарантия от предприятия-производителя 
теряет свою силу. 

3.2 Перечень возможных неисправностей 
Перечень возможных неисправностей изложен в таблице 2. 
Таблица 2 

Возможная 
неисправность 

Вероятная причина Метод устранения 

Давление газа на входе в 
водонагреватель меньше 
необходимого  

Установить необходимое 
давление газа 
 

Отложение накипи в 
теплообменнике 

Промыть теплообменник  

1 Температура горячей 
воды меньше 
заданного значения 

Температура холодной воды на 
входе очень низкая 

- 

Проток воды меньше 
минимального 

Увеличить проток 

Недостаточное давление воды на 
входе 

Повысьте давление на входе 
воды 

Засорился фильтр в штуцере для 
подвода холодной воды или 
сеточки на кранах 

Прочистить фильтр 

Разрядились батарейки Заменить батарейки 

Вышел из строя 
микровыключатель 

Заменить микровыключатель 

Вышла из строя мембрана 
водяной арматуры 

Замените мембрану 

Поврежден электрод розжига Заменить электрод 

2 При открытии горячей 
воды нет искры 

Вышел из строя блок контроля 
ионизации и розжига 

Заменить блок контроля 
ионизации и розжига 

Нет давления газа на входе в 
водонагреватель 

Открыть газовый кран 

Воздух в газовой арматуре и 
газопроводе 

Выпустить воздух, а затем 
повторить несколько раз 
операцию розжига 

3 Не загорается пламя 
горелки 

Засорилась форсунка горелки Прочистить форсунку 
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4 ХРАНЕНИЕ 

4.1 Хранение водонагревателя должно производиться в соответствии с 
требованиями условий хранения по ГОСТ 15150-69. 

4.2 Хранение водонагревателя должно производиться в упаковке 
предприятия-изготовителя в горизонтальном положении, при температуре 
окружающей среды от 5 оС до 40 оС и относительной влажностью воздуха 60 % при 
температуре 20 оС (группа условий 1 по ГОСТ 15150-69) 

4.3 Допускается штабелирование в 3-4 ряда. 
4.4 На присоединительные резьбы одеваются пластмассовые колпачки. 
 

 

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

5.1 Отгрузка водонагревателя производится в упаковке предприятия-
изготовителя в соответствии с технической документацией. 

5.2 Транспортирование водонагревателя должно производиться только в 
упаковке предприятия-изготовителя. Перемещение, погрузка и разгрузка должны 
осуществляться за корпус водонагревателя. 

 

 

6 КОМПЛЕКТНОСТЬ 

В комплект поставки входят: 
 водонагреватель       1 шт. 
 руководство по эксплуатации     1 экз. 
 упаковочная тара       1 шт. 
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7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ 
 

Аппарат водонагревательный проточный газовый бытовой  

ВПГ-21-12- В11 

Заводской №______________________ 

изготовлен и принят в соответствии с  

ТУ У 29.7-00223237-624:2005  

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 – прогара поверхности 
нагрева, водонагреватель необходимо отключить от воды и газоснабжения.  
 8.2 После отключения от всех систем питания водонагреватель не 
представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды. 
 8.3 Водонагреватель подлежит сдаче в металлолом. 
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9 СРОКИ СЛУЖБЫ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
Аппарат водонагревательный проточный газовый бытовой  
ВПГ-21-12- В11 
изготовлен в соответствии с ТУ У 29.7-00223237-624:2005. 
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие водонагревателя требованиям 

технической документации при соблюдении условий транспортирования, хранения, 
монтажа и эксплуатации водонагревателя. 

Средний срок службы – не менее 12 лет. 
Гарантийный срок эксплуатации водонагревателя - 12 месяцев 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 с даты изготовления водонагревателя. 
На протяжении гарантийного срока эксплуатации потребитель имеет право на 

бесплатный ремонт, а также  замену водонагревателя или возврата его стоимости 
согласно требованиям Закона Украины «О защите прав потребителей» и «Порядка 
гарантийного ремонта (обслуживания) или гарантийной замены технически сложных 
бытовых товаров», утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины             
№ 506 от 11 апреля 2002 г. 

Потребитель теряет право на гарантии изготовителя, а изготовитель не несет 
ответственности в  случаях: 

  отсутствия в контрольном талоне отметки специалиста сервисного центра о 
вводе водонагревателя в эксплуатацию и его подписи; 

  нарушения правил монтажа, ввода в эксплуатацию, эксплуатации, обслуживания, 
транспортирования и хранения водонагревателя, изложенных в данном руководстве по 
эксплуатации; 

  эксплуатации водонагревателя в условиях, не отвечающих техническим 
требованиям; 

  отсутствия ежегодного технического обслуживания; 

  использования водонагревателя не по назначению;  

 самовольного внесения в конструкцию водонагревателя изменений и  доработок,  
использования узлов, деталей не предусмотренных нормативной документацией; 

 наличия дефектов, которые вызваны: 
1) действием загрязненного газа, воды, воздуха; 
2) перепадами давления газа в сети газоснабжения; 
3) ненадлежащей вентиляцией; 
4) форс-мажорными обстоятельствами. 

Изготовитель гарантирует возможность использования водонагревателя 
по назначению на протяжении срока службы при условии проведения 
послегарантийного технического обслуживания или ремонта за счет 
потребителя. 

Срок службы водонагревателя прекращается в случаях: 
 внесения в конструкцию водонагревателя изменений или доработок; 
  использование узлов, деталей, не предусмотренных нормативной 

документацией; 
 использования водонагревателя не по назначению; 
 повреждения водонагревателя потребителем; 
 нарушения потребителем правил эксплуатации водонагревателя. 

ВНИМАНИЕ! По окончанию срока службы водонагревателя необходимо 
вызвать специалиста сервисного центра, который вводил водонагреватель в 
эксплуатацию, для определения его пригодности к дальнейшей эксплуатации.
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Изготовитель: ОДО ''РОСС'' 
Адрес: Украина, 61017, г. Харьков, ул. Большая Панасовская, 129 

Справочно-информационная служба: тел. (057) 775-80-50,  
(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 водонагревательный проточный газовый бытовой  

ВПГ-21-12- В11 

изготовлен согласно  ТУ У 29.7-00223237-624:2005. 

Заводской № _________________________________ 

Газовый клапан______________  № _____________________ 

Дата выпуска   ______________________ 20_____ г. 

Контролер__________________________________________________ 
(подпись и (или) штамп) 

 

Заполняется продавцом 
Продан  ___________________________________________________ 

(наименование, 

______________________________________________________________ 
адрес) 

 

Дата продажи  __________________ 20_____ г.              Цена __________ 
                                                                                                                                    

Продавец  __________________________________               _________ 
        (фамилия,  имя,  отчество ответственного лица (продавца)                                 подпись) 

 

МП 
 

Учет работ гарантийного ремонта 

Дата 
Описание  

неисправности 

Содержание выполненной 
работы, наименование 

замененных запасных частей 

Подпись 
исполнителя 
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ОДО ''РОСС'' 

Адрес: Украина, 61017, г. Харьков, 
ул. Большая Панасовская, 129 

Справочно-информационная служба: тел. (057) 775-80-50,  
(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 

 
 

 

 

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН №6 
на гарантийный ремонт 

 
на протяжении 12 месяцев гарантийного срока 

эксплуатации 
 

Заполняет изготовитель 
 

Аппарат водонагревательный проточный 
газовый бытовой  

ВПГ-21-12- В11 

Заводской № _________________________________ 

Газовый клапан______________  № _______________ 

Дата выпуска   _____________________ 20_____ г. 

Контролер _____________________________________ 
                                                            (подпись, штамп) 
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) 

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_________ 
 

 
 

 



 21 

ОДО ''РОСС'' 

Адрес: Украина, 61017, г. Харьков, 
ул. Большая Панасовская, 129 

Справочно-информационная служба: тел. (057) 775-80-50, 
(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 

 
 

 

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН №7 
на гарантийный ремонт 

 
на протяжении 12 месяцев гарантийного срока 

эксплуатации 
 

Заполняет изготовитель 
 

Аппарат водонагревательный проточный 

газовый бытовой  

ВПГ-21-12- В11 

Заводской № _________________________________ 

Газовый клапан______________  № ________________ 

Дата выпуска   _____________________ 20_____ г. 

Контролер _____________________________________ 
                                                            (подпись, штамп) 
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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_______ 
 
 

 
 

 



 23 

КОНТРОЛЬНЫЙ ТАЛОН 
 

на установку аппарата водонагревательного проточного газового бытового  

ВПГ-21-12-В11 

 

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 произведен пуск газа 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. Подпись 
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ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОСС» 

 
 

АПАРАТ ВОДОНАГРІВАЛЬНИЙ 
ПРОТОЧНИЙ ГАЗОВИЙ  
ПОБУТОВИЙ ТИПУ ВПГ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настанова щодо експлуатування 

РОС 1525.00.000 НЕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

м. Харків 

 

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 В. Перелік 
офіційних дилерів і сервісних центрів по регіонах 
представлено у вкладиші до настанови щодо 
експлуатування. Гарантійні зобов'язання завод-
виробник ТДВ «РОСС» несе тільки у випадках 
правильного виконання усіх правил підготовки до 
роботи, експлуатації та обслуговування обладнання. 

UA.TR 060-18 

**  
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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! 
Спасибі, що Ви вибрали нашу модель водонагрівача. Будь ласка, уважно 

прочитайте настанову щодо експлуатування перед установленням й 
експлуатацією. 
 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. 

У даному виробі застосовані вузли й конструктивні рішення, 
запатентовані ТДВ “РОСС”, а також патенти, права на які ТДВ “РОСС” 
придбало в законному порядку. Усяке 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 
 

Обраний Вами апарат водонагрівальний проточний газовий побутовий, є 
високоефективним виробом.  
 Перед уведенням в експлуатацію апарата водонагрівального проточного 
газового побутового типу ВПГ  (далі по тексту ''водонагрівач'') уважно вивчіть дану 
настанову й, у першу чергу, правила техніки безпеки при роботі з газовим паливом.  

Виконання рекомендацій, викладених у даній настанові щодо експлуатування, 
дозволить здійснювати правильну експлуатацію й обслуговування водонагрівача, 
що послужить гарантією його довгої, надійної й безвідмовної роботи. 

Зберігайте настанову щодо експлуатування протягом усього терміну 
служби водонагрівача. 
У випадку втрати настанови щодо експлуатування дублікат можна 

одержати в місці покупки водонагрівача, але при цьому власник 
водонагрівача втрачає право на безкоштовний гарантійний ремонт. 

Купуючи водонагрівач вимагайте перевірки комплектності. 
 Перевірте наявність у гарантійному й відривних талонах відмітки про 
приймання ВТК і продаж торгуючої організації. Перевірте відповідність 
номера водонагрівача номеру, зазначеному в настанові щодо 
експлуатування.  
 Після продажу водонагрівача претензії по некомплектності, 
товарному виду і механічним пошкодженням не приймаються. 

Важливою умовою довговічності, ефективності й безпеки роботи 
водонагрівача є дотримання всіх необхідних правил по установці й експлуатації. 

Після транспортування при температурі нижче 0 0С перед уведенням 
водонагрівача в експлуатацію необхідно витримати його при кімнатній температурі 
протягом 8 годин. 

Водонагрівач відповідає кліматичному виконанню УХЛ, категорії 4.2.  
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 При виявленні несправності після включення або при порушенні 
нормальної роботи водонагрівача, негайно виключіть водонагрівач і викличте для 
ремонту спеціаліста сервісного центру, що вводив водонагрівач до експлуатації. Не 
усувайте несправності самостійно! 

Під час роботи дотримуйтесь вимог розділу «Міри безпеки». 
 

1 ОПИС І РОБОТА 

1.1 Призначення виробу 
Водонагрівач призначений для гарячого водопостачання індивідуальних 

житлових будинків і квартир, будинків виробничого й комунально-побутового 
призначення й громадського харчування.  

Водонагрівач працює на природному газі низького тиску згідно                                   
з ГОСТ 5542 – 87.  

Водонагрівач автоматично підтримує температуру води, задану Вами 
регуляторами витрати води й газу. 

 

1.2 Технічні характеристики 
Основні технічні характеристики водонагрівача, що працює на природному газі 

(12) з відкритою камерою згоряння і відводом продуктів згоряння у димохід (В11) 
наведені у таблиці 1. 

   Таблиця 1 

Технічна характеристика ВПГ-21-12-В11 

1 Номінальна теплова потужність, кВт 21 
2 Номінальна теплопродуктивність, кВт 18,48 
3 ККД, % від 84 до 88 
4 Запалювання Автоматичне 
5 Номінальний тиск газу, Па 1274 

6 
Витрата газу при номінальній тепловій потужності, м3/год, 
не більше 

2,3 

7 Розрідження в димоході, Па, не менше 4 
8 Номінальна витрата води при нагріванні на 20 0С, л/хв * 12 
9 Номінальна витрата води при нагріванні на 40 0С, л/хв **            6 

10 Температура води на виході, 0С від 40 до 75 
11 Мінімальний тиск води, кПа 30 
12 Максимальний тиск води, кПа 600 
13 Номінальний діаметр димоходу, мм 110 

14 Номінальна напруга живлення, В 
3,0 (дві батарейки 

R20 по 1,5 В) 

15 

Приєднувальна різьба для підключення до 
- газопроводу   
- водопроводу   
- системи ГВП 

G1/2 
G1/2 
G1/2 

16 

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

220 
330 
608 

17 Маса, кг, не  більше 11 
*- Регулятор витрати води та регулятор газу у найбільшому положенні  
**- Регулятор витрати води - у найменшому, а регулятор газу – у найбільшому положенні  
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 1.3 Склад виробу 
 
1.3.1 Водонагрівач складається з наступних частин (рисунок 1): 
Патрубок приєднання димоходу (1); колектор продуктів згоряння (2); захисний 

термостат (3); пальник (4); регулятор газу (5); захисний електромагнітний газовий 
клапан (6); блок електронного запалювання (7); штуцер для виходу гарячої води (8); 
штуцер для підведення газу (9); задня стінка (11) з отворами для кріплення (10); 
теплообмінник (12); електроди запалювання (13) і електрод контролю полум'я (14); 
регулятор витрати води (15); мікровимикач (16); відділення для батарейок (17); 
запобіжний клапан (18); штуцер для підведення холодної води (19); датчик тяги (20). 

 
Рисунок 1 - Склад виробу 
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При відкриванні крана гарячої води холодна вода надходить у регулятор 
витрати води (15) і приводить до спрацьовування мікровимикач (16). При 
спрацьовуванні мікровимикача відбувається запалювання пальника (4). Холодна 
вода через регулятор витрати води (15) подається в теплообмінник (12), де 
нагрівається до заданої температури. Газ подається через захисний 
електромагнітний газовий клапан (6) на регулюючий газовий клапан (5) і далі на 
пальник. При перегріві води в теплообміннику спрацьовує захисний термостат (3), 
а при відсутності тяги в колекторі - датчик тяги (20), при цьому припиняється 
подача газу на пальник. 

 
Рисунок 2 - Приєднання водонагрівача до мережі газо- і водопостачання 

 
Електроустаткування забезпечує автоматичне запалювання пальника й 

контроль полум'я при наявності протоки води через водонагрівач. Живлення 
електричної схеми здійснюється від двох батарейок відповідно до таблиці 1. 
 Електрична принципова схема водонагрівача наведена в додатку А.  
 

2 ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ 
 

2.1 Міри безпеки 
2.1.1 Водонагрівач слід вважати продукцією підвищеної небезпеки, 

експлуатація якого вимагає дотримання спеціальних правил газової безпеки, 
пожежної безпеки й вибухобезпеки. 

2.1.2 Користуватися водонагрівачем дозволяється особам, які ознайомлені з 
даною настановою й пройшли інструктаж у спеціаліста, який забезпечив введення 
водонагрівача в експлуатацію. 

Власник водонагрівача несе відповідальність за належний стан водонагрівача 
і за дотримання правил безпеки при експлуатації газового обладнання. 

2.1.3 Водонагрівач встановлюється на місці його експлуатації спеціалістами 
сервісного центру, які мають відповідні сертифікат та посвідчення, що видає              
ТДВ «РОСС», або спеціалістами газового господарства  або іншої організації, що 
має на це право, згідно технічного проекту, в якому повинні бути враховані усі 
вимоги, викладені в даній настанові, а також вимоги ДБН В.2.5-20-2001 
«Газопостачання» (розділ 6). 
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 2.1.4 УВАГА! Щоб уникнути нещасних випадків і виходу водонагрівача 
з ладу ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:  
- встановлювати водонагрівач у приміщеннях об'ємом менше 8 м3; 

- встановлювати  водонагрівач над джерелами тепла або відкритого полум´я 
(наприклад, електричними нагрівальними приладами, над газовою плитою); 

- робити запалювання при відсутності тяги в димоході або при наявності 
запаху газу у приміщенні;  

- експлуатувати водонагрівач при несправному датчику тяги; 
-  експлуатувати водонагрівач на газі, що не відповідає ГОСТ 5542 - 87; 
-  самостійно розбирати й ремонтувати водонагрівач; 
- тримати поблизу включеного водонагрівача легкозаймисті предмети й 

речовини. 
З появою запаху газу в приміщенні необхідно: 
- закрити газовий кран подачі газу у водонагрівач; 
- негайно погасити всі відкриті вогні, не курити й не запалювати сірники, не 

включати електроприлади, не телефонувати із загазованого приміщення; 
- ретельно провітрити приміщення; 
- викликати аварійну службу газового господарства. 
2.1.5 При непрацюючому водонагрівачі газовий кран подачі газу повинен бути 

закритий. 
 2.1.6 Щоб уникнути отруєння чадним газом треба забезпечити добру 
вентиляцію. 
 2.1.7 Ознаками отруєння чадним газом є важкість в голові, сильне 
серцебиття, загальна слабкість, може з'являтися нудота, блювота, задишка, 
порушення рухових функцій, може бути втрата свідомості. 

Для надання першої допомоги необхідно вивести потерпілого на свіже 
повітря, розстебнути одяг, дати понюхати нашатирний спирт, тепло вкрити (але не 
дати заснути) і викликати швидку допомогу. При відсутності дихання необхідно 
винести потерпілого на свіже повітря й робити штучне дихання до прибуття лікаря. 
 2.1.8 Щоб уникнути травм очей необхідно: 
- не наближатися до оглядового вікна під час запалювання й триматися від нього 
на відстані 30 см або далі. 
 2.1.9 Щоб уникнути опіку при сильному нагріванні, ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ під час 
роботи або відразу ж після вимикання водонагрівача торкатися його поверхні 
(особливо біля оглядового вікна), крім ручок управління. 
 2.1.10 У випадку виникнення пожежі необхідно: 

- негайно перекрити подачу газу на трубопроводі, що підводить газ; 
- відключити електропостачання на вході у будинок або квартиру; 

- викликати службу МНС (пожежних). 
- до приїзду пожежних гасити вогонь підручними засобами - піском, землею 

або водою при не палаючій електропроводці.  
Не залишайтеся в задимленому приміщенні ! 

 
2.2 Підготовка виробу до використання 

,2.2.1 Підготовка й введення в експлуатацію водонагрівача 
Установка і монтаж водонагрівача виконуються згідно технічного проекту, 

затвердженому в установленому порядку, спеціалістами сервісного центру, які 
мають відповідні сертифікат та посвідчення, що видає ТДВ «РОСС», або 
спеціалістами газового господарства, або іншої організації, що має на це право. 



 31 

При відсутності затвердженого технічного проекту монтаж 
водонагрівача і введення його в експлуатацію ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ!  

При порушенні вищевказаних правил установки, монтажу та 
введення в експлуатацію власник водонагрівача позбавляється гарантії 
виробника! 

Встановлений водонагрівач вводиться в експлуатацію тільки після прийняття 
його спеціалістами газової служби. 

Перший пуск водонагрівача (введення в експлуатацію) повинні виконувати 
спеціалісти сервісного центру, які мають відповідні сертифікат та посвідчення, що 
видає ТДВ «РОСС», або спеціалісти газового господарства або іншої організації, 
що має на це право, з відповідною відміткою і підписом у контрольному талоні. 
 УВАГА! 
У разі відсутності у контрольному талоні відмітки про введення 
водонагрівача в експлуатацію та підпису спеціаліста сервісного центру 
гарантія на такий водонагрівач не розповсюджується. 

Після закінчення пуско - налагоджувальних робіт заповнюється контрольний 
талон на установку. Всі записи в талоні повинні бути розбірливими й акуратними. 
Запис олівцем не допускається.  

При неправильному або неповному заповненні контрольного,  
гарантійного й відривних талонів водонагрівач гарантійному ремонту не 
підлягає. 

Подальшу експлуатацію водонагрівача й догляд за ним виконує власник, що 
пройшов інструктаж у спеціаліста, який забезпечив введення водонагрівача в 
експлуатацію, з відміткою в контрольному талоні. 

2.2.2 Кріплення водонагрівача 
Водонагрівач встановлюється на стіні з негорючих матеріалів (цегли, бетону, 

облицьованої керамічною плиткою).  
 ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ установка водонагрівача на дерев´яній стіні або 
перегородці. Водонагрівач повинен бути закріплений на доступній висоті, де його 
легко можна включати й виключати, а оглядове вікно знаходиться на рівні очей 
споживача. 
 Для установки водонагрівача на стіну необхідно: 

- просвердлити 2 отвори діаметром 8 мм у стіні, як показано на рисунках у 
додатку Б, після чого вкрутити кріпильні болти 3 (рисунок Б.1); 

- навісити водонагрівач на стіну й щільно закрутити (затягти) гайки в місцях 
кріплення. 

Варіант  установки водонагрівача наведений в додатку Б. 
Навколо водонагрівача необхідно залишити вільний простір для проведення 

робіт з технічного обслуговування. 
2.2.3  Подача повітря для  

Водонагрівач дозволяється встановлювати тільки в приміщеннях з припливно-
витяжною вентиляцією. 

Водонагрівач відбирає повітря для горіння із приміщення, де встановлений. 
Повітря для горіння, що надходить в водонагрівач, не повинно містити пил, 
агресивні або горючі матеріали (випаровування розчинників, фарб, лаків і т.п.). 

При недостатньому припливі повітря порушується робота 
водонагрівача. 

2.2.4 Приєднання до мережі водопостачання (рисунок 2). 
Приєднання водонагрівача до мережі водопостачання холодної води 

виконувати металічними трубами або гнучкими рукавами, різьба з'єднання G ½. 
Внутрішній діаметр труби повинен бути більше 8 мм. З'єднайте водонагрівач з 
трубопроводом, установивши ущільнюючу шайбу й щільно закрутивши накидну 
гайку. 
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Різьбове приєднання до трубопроводу виконується таким чином, щоб сполучні 
закінчення не були під навантаженням (приєднання не повинне супроводжуватися 
натягом труб). Для зручності подальшого обслуговування водонагрівача 
рекомендується встановити запірний кран на подачу холодної води перед 
водонагрівачем.  

Для виключення течі треба ущільніти з'єднання тріпаним льоном (клоччям) із 
суриком або спеціальною тефлоновою стрічкою (стрічка ФУМ). Для здійснення 
контролю відсутності течі після підключення водонагрівача до водопроводу (при 
закритому змішувачі) відкрийте кран холодної води й перевірте герметичність 
з'єднань. 

Якщо тиск у водопроводі менше 0,025 МПа, водонагрівач може не включитися 
або нестабільно працювати.  

Для запобігання утворення  накипу на внутрішній поверхні теплообмінника 
рекомендується на вході у водонагрівач установити фільтр та пристрій магнітної 
обробки води.  

Приєднання до труби  гарячої води: 
 -різьба з'єднання G ½; 

- внутрішній діаметр труби повинен бути більше 8 мм. 
Після приєднання відкрийте кран подачі гарячої води, щоб перевірити 

відсутність течі. 
2.2.5 Приєднання до газопроводу (рисунок 2). 
Трубопровід подачі газу повинен приєднуватися до водонагрівача через 

газовий запірний кран і фільтр. Різьба з'єднання - G ½. Різьбове приєднання до 
водонагрівача виконується таким чином, щоб сполучні закінчення не були під 
навантаженням (приєднання не повинне супроводжуватися натягом труб). 

Не використовувайте клоччя для ущільнення з'єднання водонагрівача з 
газопроводом. Для цих цілей необхідно використати спеціальні ущільнювальні 
матеріали.  

Допускається використовувати спеціальний гумовий шланг, призначений для 
газу низького тиску із внутрішнім діаметром не менше 9,5 мм.  

Один кінець шланга приєднайте до водонагрівача, а другий кінець - до 
газопідводячої труби низького тиску. Потім закріпіть гумовий шланг спеціальною 
скобою.  

Необхідно закріпити ущільнювальну прокладку під час з'єднання, щоб 
уникнути витоку газу.  
 УВАГА! Під час монтажу до газопроводу обов'язково фіксуйте 
штуцер G ½ підведення газу у водонагрівач гайковим ключем, щоб 
виключити поломку штуцера при надмірних зусиллях.  

У випадку поломки штуцера фірма ТДВ «РОСС» гарантійних зобов'язань не 
несе й ремонт здійснюється за рахунок споживача. 

2.2.6 Контроль витоку газу 
Після підключення водонагрівача до газопроводу місця з´єднань повинні бути 

перевірені на герметичність - відсутність витоку газу. Перевірка на герметичність 
місць з´єднань підводу газу виконується при непрацюючому водонагрівачі і 
відкритому положенні запірного газового крану перед ним. Контроль герметичності  
виконувати шляхом обмилювання місць з´єднань. Поява пузирів означає витік газу. 
 Витік газу не допускається! 

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати для перевірки витоку газу відкрите 
полум'я або іскру! Для цієї мети необхідно використати тільки мильну піну 
або спеціально призначені рідини. 
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2.2.7 Приєднання водонагрівача до димоходу 
Водонагрівач з відкритою камерою згоряння призначається для роботи з 

відводом продуктів згоряння в димохід зі стійким розрідженням понад 4,0 Па. 
Патрубок (1) приєднується до димоходу діаметром 110 мм.  

Димохід не є складовою частиною водонагрівача. Димохід повинен бути 
герметичним та стійким до дії продуктів згоряння. Місця з'єднання димової 
горловини з димоходом повинні бути герметизовані негорючим матеріалом.  

У димохід не дозволяється встановлювати предмети, що обмежують 
проходження продуктів згоряння. 

Щоб уникнути утворення конденсату димохід повинен бути утеплений. 
Детальні рекомендації із приєднання димоходу до водонагрівача наведені в  

додатку Б. 
2.3 Використання виробу 
2.3.1 Підготовка й пуск водонагрівача  
Відкрийте запірний кран холодної води, при цьому кран гарячої води повинен 

бути закритий. 
Відкрийте запірний газовий кран на газопроводі перед водонагрівачем.  
Відкрийте кран гарячої води. Під час протоку води повинен статися іскровий 

розряд для запалювання пальника. 
При першому запаленні через наявність повітря в газопроводі в результаті 

монтажу водонагрівача пальник може не загорітися. Запалювання пальника може 
статися через 1-2 хвилини. Але, так як іскровий розряд триває незначний час після 
включення крану гарячої води, то для повторного утворення іскрового розряду 
необхідно гарячу воду закрити, а потім відкрити. Це потрібно повторювати до 
повного виходу повітря з газопроводу, поки не запалиться пальник. 

Установіть ручки регулятора газу й витрати води в положення для одержання 
бажаної температури гарячої води.  

Якщо з якої-небудь причини необхідно перервати використання гарячої води, 
потрібно лише закрити кран. Надалі для одержання гарячої води досить просто 
відкрити кран. При цьому запалення водонагрівача відбудеться автоматично. 
 Встановив необхідну температуру гарячої води, надалі включення та 
виключення пальника забезпечується тільки відкриттям або закриттям крану 
гарячої води. 

Необхідно пам'ятати, що на початку роботи водонагрівача вода може бути 
дуже гаряча.  

При вимиканні водонагрівача на тривалий час необхідно завжди 
закривати крани води і газа перед водонагрівачем. 

Якщо температура навколишнього середовища падає до 0 0С або нижче, 
необхідно злити воду із водонагрівача через зливний кран, установлений при 
монтажі спціалістом. 

Необхідно пам'ятати, що гаряча вода з водонагрівача не придатна для пиття! 
При виникненні несправностей, обумовлених недотриманням вимог по 
підключенню й запаленню водонагрівача, гарантія від підприємства-
виробника втрачає свою силу. 

Для зменшення кількості накипу в теплообміннику необхідно встановлювати 
ручки регулятора газу  й регулятора витрати води в положення, що забезпечує 
нагрів води не вище 60 ºС.  

Утворення накипу у теплообміннику с часом приводить до зниження 
температури нагріву води, послабленню струменю гарячої води та до виходу з 
ладу теплообмінника. 
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3 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

3.1 Порядок технічного обслуговування виробу 

3.1.1 Для забезпечення тривалої та безвідмовної роботи водонагрівача 
необхідно регулярно проводити його профілактичне та технічне обслуговування. 
Роботи із профілактичного обслуговування (огляд та догляд) здійснюються 
власником на місці установки водонагрівача. При проведенні профілактичного 
обслуговування власник повинен дотримуватися вимог даної настанови щодо 
експлуатування.  

3.1.2 Огляд необхідно проводити щодня перед включенням водонагрівача: 
- у приміщенні не повинно бути запаху газу; 
- біля водонагрівача не повинні перебувати горючі предмети; 
- полум’я  пальника повинно бути блакитним, без жовтих «язиків», що можуть 

привести до відкладення сажі на теплообміннику. 
3.1.3 Водонагрівач необхідно утримувати у чистоті й справному стані. 
Для очищення корпусних деталей (зовнішніх частин водонагрівача) треба 

використовувати м'яку тканину й мильну воду.  
Не використовуйте абразивні очисники або розчинники! 

 УВАГА! Усі роботи по уходу за водонагрівачем виконувати тільки після його 
відключення від трубопроводів води і газу. 
3.1.4 Технічне обслуговування водонагрівача повинне проводитися не менше 
одного разу на рік. У ході технічного обслуговування водонагрівача здійснюються 
слідуючи роботи: 

- перевірка герметичності з'єднань газових та водяних систем;  
- перевірка наявності тяги в димоході;  
- перевірка справності датчика тяги водонагрівача, 
- чищення форсунок і пальників, перевірка їхньої працездатності; 
- чищення фільтрів води та газу;  
- перевірка й настроювання системи автоматики;  
- перевірка й чищення теплообмінника. 

 УВАГА! Технічне обслуговування й ремонт автоматики і пальників повинні 
виконувати тільки спеціалісти сервісних центрів, які мають відповідні сертифікат та 
посвідчення, що видані ТДВ «РОСС». 
 Технічне обслуговування не відноситься до гарантійних зобов’язань 
виробника.  

Результати технічного обслуговування заносяться у контрольний талон. 
Ніколи не намагайтеся самостійно здійснювати ремонт водонагрівача.  
При недотриманні даних вимог, водонагрівач гарантійному ремонту не підлягає. 
Для продовження строків безаварійної експлуатації рекомендується виконувати 

щорічне технічне обслуговування водонагрівача кваліфікованими спеціалістами 
сервісних центрів. 

При виникненні несправностей, обумовлених механічними ушкодженнями 
елементів конструкції, гарантія від підприємства-виробника втрачає свою силу. 
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3.2 Перелік можливих несправностей 
 

Перелік можливих несправностей наведений у таблиці 2. 
 

Таблиця 2 

Можлива несправність Імовірна причина Метод усунення 

Тиск газу на вході у 
водонагрівач менше 
необхідного  

Установити необхідний 
тиск газу 

Відкладення накипу в 
теплообміннику 

Промити теплообмінник  

1 Температура гарячої 
води менше заданого 
значення 

Температура холодної води 
на вході дуже низька 

- 

Протік води менше 
мінімального 

Збільшити протік 

Недостатній тиск води на 
вході 

Підвищіть тиск на вході 
води  

Засмітився фільтр  в штуцері 
для підвода холодної води 
або сіточки на кранах 

Прочистити фільтр 

Розрядилися батарейки Замінити батарейки 

Вийшов з ладу мікровимикач Замінити мікровимикач 

Вийшла з ладу мембрана 
водяної арматури 

Замінити мембрану 

Ушкоджено електрод 
запалення 

Замінити електрод 

2 При відкритті гарячої 
води немає іскри 
 

Вийшов з ладу блок контролю 
іонізації й запалення 

Замінити блок 
контролю іонізації й 
запалення 

Немає тиску газу на вході у 
водонагрівач 

Відкрити газовий кран 

Повітря в газовій арматурі і 
газопроводі 

Випустити повітря, а 
потім повторити кілька 
разів операцію 
запалювання 

3 Не загоряється 
полум'я пальника 

Засмітилася форсунка 
пальника 

Прочистити форсунку 
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4 ЗБЕРІГАННЯ 
 
4.1 Зберігання водонагрівача повинно здійснюватися відповідно до вимог умов 

зберігання згідно з ГОСТ 15150-69. 
4.2 Зберігання водонагрівача повинно здійснюватися в упаковці підприємства-

виробника в горизонтальному положенні, при температурі навколишнього 
середовища від 5 оС до 40 оС і відносною вологістю повітря 60 % при температурі 
20 оС  (група умов 1 згідно з ГОСТ 15150-69) 

4.3 Допускається штабелювання в 3-4 ряди. 
4.4 На приєднувальні різьби одягаються пластмасові ковпачки. 
 
 

5 ТРАНСПОРТУВАННЯ 

5.1 Відвантаження водонагрівача здійснюється в упаковці підприємства-
виробника відповідно до технічної документації. 

5.2 Транспортування водонагрівача повинно здійснюватися тільки в упаковці 
підприємства-виробника. Переміщення, навантаження й розвантаження повинні 
здійснюватися за корпус водонагрівача. 

 
 

6 КОМПЛЕКТНІСТЬ 
 
У комплект постачання входять: 
 водонагрівач         1 шт. 
 настанова щодо експлуатування     1 екз. 
 пакувальна тара                1 шт. 
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7 СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ Й ПРОДАЖ 
 

Апарат водонагрівальний проточний газовий побутовий  

ВПГ-21-12-В11    

Заводський №___________________ 

виготовлений та прийнятий відповідно до  

ТУ У 29.7-00223237-624:2005. 

й 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 - прогару поверхні нагрівання, 
водонагрівач необхідно відключити від води й газопостачання.  
 8.2 Після відключення від всіх систем живлення водонагрівач не 
представляє небезпеки для життя, здоров'я людей і навколишнього 
середовища. 
 8.3 Водонагрівач підлягає здачі в металобрухт. 
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9 ТЕРМІНИ СЛУЖБИ Й ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА 
 

Апарат водонагрівальний проточний газовий побутовий  
ВПГ-21-12-В11  
виготовлений відповідно до ТУ У 29.7-00223237-624:2005. 
Підприємство-виробник гарантує відповідність водонагрівача вимогам технічної 

документації при дотриманні умов транспортування, зберігання, монтажу й 
експлуатації водонагрівача. 

Середній термін служби - не менше 12 років. 
Гарантійний строк експлуатації водонагрівача - 12 місяців 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 строк зберігання - 12 місяців від дати виготовлення водонагрівача. 
Протягом гарантійного строку експлуатації споживач має право на безкоштовний 

ремонт, а також на заміну водонагрівача 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: 
 - відсутності в контрольному талоні відмітки спеціаліста сервісного центру про 
введення водонагрівача в експлуатацію та його підпису; 

- порушенні правил монтажу, експлуатації, обслуговування, транспортування й  
зберігання водонагрівача, викладених у даній настанові; 

- експлуатації водонагрівача в умовах, що не відповідають технічним вимогам; 
- відсутності щорічного технічного обслуговування; 
- використання водонагрівача не за призначенням;  
- самовільного внесення в конструкцію водонагрівача змін і здійснення доробок, а 

також використання вузлів, деталей, не передбачених нормативними документами; 
 - наявності дефектів, які викликані: 

1) дією забрудненого газу, води, повітря; 
2) перепадами тиску газу в мережі газопостачання; 
3) неналежною вентиляцією; 
4) форс-мажорними обставинами. 

Виробник гарантує можливість використання водонагрівача за 
призначенням протягом строку служби за умови проведення 
післягарантійного технічного обслуговування або ремонту за рахунок 
споживача. 

Термін служби водонагрівача припиняється у випадку: 
- внесення в конструкцію водонагрівача змін або виконання доробок, 

використання вузлів, деталей не передбачених нормативними документами; 
- використання водонагрівача не за призначенням; 
- ушкодження водонагрівача споживачем; 
- порушення споживачем правил експлуатації водонагрівача. 
УВАГА! По закінченню терміну служби водонагрівача необхідно 

викликати спеціаліста сервісного центра, що вводив водонагрівач в 
експлуатацію, для визначення його придатності до подальшої експлуатації. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А / ДОДАТОК А   
(справочное / довідковий) 

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ /  
СХЕМА ЕЛЕКТРИЧНА ПРИНЦИПОВА  

 
 

Р
и
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к 

А
.1
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Таблица (таблиця) 1 Перечень элементов / Перелік елементів  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б / ДОДАТОК Б  
(справочное / довідковий) 

Вариант установки водонагревателя/  
Варіант установки водонагрівача 

 
1 – задняя стенка водонагревателя; 2 – гайки; 3 – крепежные болты; 4 – шайбы. 

(1 – задня стінка водонагрівача; 2 – гайки; 3 – кріпильні болти; 4 – шайби.) 
 

Рисунок Б.1 

 
1 – крышка оцинкованой трубы; 2 – установочный  кронштейн; 
3 – жаростойкая панель; 4 – колено трубы 90 градусов; 5 – труба над водонагревателем; 
 6 – водонагреватель; 7 – прямая труба; 8 – стена; 
9 – специальное колено со сливным отверстием 

 

1 – кришка оцинкованої труби; 2 – настановний кронштейн; 
3 – жаростійка панель; 4 – коліно труби 90 градусів; 5 – труба над водонагрівачем;  
6 – водонагрівач; 7 – пряма труба; 8 – стіна; 
9 – спеціальне коліно зі зливальним отвором. 

 
Рисунок Б.2 
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Рекомендации по организации 
дымохода 
 
Общая высота трубы - более 2,3 м. 
Длина горизонтальной части трубы 
должна быть как можно короче и не 
более 1,5 м. 
Горизонтальная труба должна иметь 
уклон вверх от водонагревателя к 
дымоходу.  
Диаметр прямой трубы - более 0,11 м. 
Высота трубы над водонагревателем 
должна быть более 0,25 м. 
Не рекомендуется использовать цемент 
для замазывания отверстия в стене, так 
как труба должна быть доступна для 
ремонта. 
Трубу, проходящую через стену из 
легковоспламеняющегося материала, 
необходимо изолировать жаростойкой 
термоизоляцией 

Рекомендації з організації 
димоходу 
 
Загальна висота труби - більше 2,3 м. 
Довжина горизонтальної частини труби 
повинна бути як можно коротше та не 
більше 1,5 м. 
Горизонтальна труба повинна мати уклін 
угору від водонагрівача до димоходу. 
 
Діаметр прямої труби - більше 0,11 м. 
Висота труби над водонагрівачем 
повинна бути більше 0,25 м. 
Не рекомендується використовувати 
цемент для замазування отвору в стіні, 
тому що труба повинна бути доступна 
для ремонту. 
Трубу, що проходить через стіну з 
легкозаймистого матеріалу, необхідно 
ізолювати жаростійкою термоізоляцією 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В / ДОДАТОК В  
(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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