ГАЗОВИЙ ПРОТОЧНИЙ ВОДОНАГРІВАЧ
Інструкція з експлуатації, монтажу та обслуговування

Типи:
E-10P
CM-5
CL-7
CL-11
CL-13
CL-156
CIP-11
CIP-13
CIP-156
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Складові елементи газових водонагрівачів
Традиційні (обладнані п'єзозапальником) газові водонагрівачі PROMETEO CL
Попередня підготовка
Включення пілотного пальника у газових водонагрівачів продуктивністю 5 л/хв
Включення пілотного пальника у газових водонагрівачів продуктивністю 7, 10,
11, 13, 15 л/хв
Ручне регулювання сили полум'я газового пальника.
Регулювання потужності
Технічні характеристики
Регулювання температури води
Приготування гарячої води
Вимкнення газового водонагрівача
Газові водонагрівачі електронні (без постійного полум'я) PROMETEO СІР
Попередня підготовка
Ручне регулювання потужності газового пальника
Автоматична зміна потужності нагрівання
Регулювання температури води
Забезпечення гарячою водою
Вимкнення газового водонагрівача
Газові водонагрівачі, що функціонують при атмосферному тиску
Установка й підключення
Вибір типу газового водонагрівача, місця установки та розміщення
Трубопроводи
Деякі відмінності по типах газових водонагрівачів
Монтаж газових водонагрівачів
Відвід продуктів згоряння
Електроживлення
Установка та зняття кожуха водонагрівача
Перевірка правильності установки, здача в експлуатацію
Термостат контролю за відводом продуктів згоряння
Профілактичні та запобіжні заходи
Регулювання витрати газу
Переустановка водонагрівача на різні види газа
Розміри і коди, що враховуються при переустановці газового водонагрівача на
інший тип газу
Електрична схема
Технічне обслуговування
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2. Загальні дані
Щиро поздоровляємо Вас з придбанням виробу Ferrolі S.p.А. Іспанія.
Обраний Вами газовий водонагрівач марки Prometeo наші технічні фахівці проектували,
розробляли й випробовували дуже старанно й сумлінно, переслідуючи головну мету - максимально
задовольнити Ваші високі запити.
В інтересах того, щоб Ви змогли забезпечити собі максимально комфортні умови й
безпроблемне гаряче водопостачання, наполегливо рекомендуємо Вам уважно прочитати наведену
нижче інструкцію.
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3. Опис різних типів газових водонагрівачів, рівень їхньої функціональності
Газовий водонагрівач Ferrolі був створений з тією основною метою, щоб надати Вам
можливість тривалого перебування в комфортних умовах, які забазбечуються швидким
нагріванням гарячої води за умови дотримання встановлених правил експлуатації.
Залежно від конкретно обраної Вами моделі, газовий водонагрівач складається з
нижченаведених елементів (див. малюнки й таблицю 1).

моделі 5 л/хв

моделі 7 л/хв
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моделі 10, 11 і 13 л/хв

3.1 Складові елементи газових водонагрівачів
Таблиця 1. Складові елементи газових водонагрівачів
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
13
14
15
16
18
19
20
21
22

Функціональні елементи

CM-5

CL-7

CL-11

CL13
13
л/хв
22,6
кВт
325

CIP13
13
л/хв
22,6
кВт
325

CL156
15
л/хв
26,16
кВт
375

CIP156
15
л/хв
26,16
кВт
375

E-10P

11
л/хв
19,2
кВт
275

CIP11
11
л/хв
19,2
кВт
275

5
л/хв
8,7
кВт
125

7
л/хв
11,5
кВт
165

ккал/хв

ккал/хв

ккал/хв

ккал/хв

ккал/хв

ккал/хв

ккал/хв

ккал/хв

ккал/хв

10
л/хв
17,4
кВт
250

Вбудований затвор (дивертер) тяги. Забезпечує належне горіння при мінливій тязі в димоході. Завдяки цій новій, удосконаленій
конструкції зовнішній кожух газового водонагрівача не сітчатого типу.
Теплообмінник виготовлений з електролітичної чистої міді зі спеціальним покриттям, що забезпечує максимально можливу
тепловіддачу воді.
Газовий пальник виготовлений по новій сучасній технології, що забезпечує максимальне й ефективне використання всього обсягу
для згоряння споживаного газу. Є можливість заміни форсунок, завдяки чому легко адаптується для роботи на інших видах газу.
Головка пальника укомплектована форсунками з високоякісної нержавіючої сталі, завдяки чому рівною мірою придатні для
експлуатації як в умовах пропан-бутанових газових сумішей, так і природного газу.
Клапан безпеки розпалу. Завдяки його термоелектронній системі, газ, що подається на пальники, вільно надходить лише після
того, як сигналізатор "полум'я пальника" підтвердить, що водонагрівач перебуває в включеному стані.
Газовий вмикач. Вкл/Викл підвод газу. Розташований з лицьової сторони установки, призначається для вмикання сигналізатора
"полум'я пальника", Вкл/Викл пальника. / Призначається для ручної установки бажаної потужності.
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Регулятор температурного режиму. Розташований з лицьової сторони установки, призначається для регулювання температури
нагріву води в бажаних межах.
Поступальний вмикач. Призначений для забезпечення плавного приведення в дію газового пальника.
Особливий гідравлічний механізм (датчик протоки). Призначений для забезпечення автоматичного включення водонагрівача у всіх
випадках, коли буде відкрито кран подачі гарячої води. Одночасно виконує функції захисного клапану пристрою безпеки, оскільки
забезпечує надходження газу до пальника лише після початку циркуляції води через теплообмінник. / У наведених на ілюстраціях
моделях газових водонагрівачів в автоматичному режимі регулює подачу газу до пальника відповідно до фактичного ступеню
розкриття отворів форсунок з більшою або меншою інтенсивністю.
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Вмикач, розташований з лицьової сторони установки, створює зручну можливість запалити газове полум'я натисканням усього
однієї кнопки, при цьому передбачена можливість: п'єзорозпалювання/ плавно регульованого розпалювання
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Автоматичний регулятор подачі води. Забезпечує сталість обсягу холодної води, що подається для нагрівання. Забезпечує
сталість бажаного температурного режиму.
Можливість підключення до системи централізованого водопостачання: гнучке/ тверде

так

так/ не
має/
не має/
так
так

так

так

так

так

так

так

так

не має/
так
не має
не має
не має
так

так/
не має
не має
не має
не має
так

так/
не має
не має
не має
не має
так

так/
не має
так
так
так
так

не має
так
не має
не має
не має
так

не має
так
так
так
так
так

не має
так
не має
не має
не має
не має

не має
так
так
так
не має
не має

так/
не має
не має
не має
не має
так

не має
не має
не має
не має

не має
не має
не має
не має

не має
не має
не має
не має

не має
так
так
так

не має
не має
не має
не має

не має
так
так
так

так
не має
не має
не має

так
не має
не має
не має

не має
не має
не має
не має

Зонд іонізаційний електронний. Забезпечує належний рівень функціонування газового пальника шляхом контролю іонізації полум'я
Електрод розпалювання. Забезпечує регулярне влучення іскри в місці розпалювання
Головний вмикач (живлення). Електричне живлення газового клапана безпеки й регулювальних органів (батарейки)
Пристрій, що контролює шляхи відводу димових газів (ТТВ). Забезпечує моментальне вимикання газового водонагрівача, у
випадку виникнення перешкод у газовідводній системі.
Колектор відхідних газів, забезпечує належне відведення продуктів згоряння за рахунок дії природної тяги.
Індикатор включення. Контрольна лампа, що сигналізує про включений стан установки.
Індикатор пальника. Контрольна лампа, що сигналізує про робочий стан пальника (чи горить полум'я).
Контрольна лампа, що сигналізує про ступінь розрядження батарейки.
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не має

4. Традиційні (обладнані п'єзозапальником) газові водонагрівачі PROMETEO CL
4.1 Попередня підготовка:
1. Перевірте й переконайтеся в тім, що крани подачі гарячої води закриті.
2. Відкрийте кран подачі газу у водонагрівач. Кран розташований в місці підключення до
системи газопостачання.
3. Відкрийте кран підводу холодної води до водонагрівача.
4.1.2 Включення пілотного пальника у газових водонагрівачів продуктивністю 5 л/хв:
1. Газовий вмикач водонагрівальної установки, що перебуває в положенні «•» (точка
Вкл/Викл пальника), повертайте ліворуч доки він не опиниться в позиції « ». Це точка
включення пілотного запального пальника.
2. Якщо Ваш водонагрівач обладнаний п’єзозапальником, натисніть на його кнопку для
вмикання. У випадку не спрацювання, скористайтеся для запалювання газу пілотного
пальника звичайними сірниками. Ви маєте можливість контролювати наявність
пілотного запального полум'я за допомогою оглядового вікна або лампи індикатору
контролю.
3. Після запалювання газу утримуйте газовий вмикач водонагрівальної установки
приблизно 10 секунд в положенні включення пілотного пальника « ». Протягом цього
часу відбувається необхідне для подальшої роботи пальника нагрівання
терморегулюючого елемента.

CM-5

4. Газовий вмикач водонагрівальної установки, із положення включення пілотного
пальника « », повертайте ліворуч доки він не опиниться в позиції « » (максимальна
потужність газового водонагрівача). При цьому переконайтесь, що полум'я пілотного
запального пальника продовжує горіти. Існує вірогідність повторення вищенаведених
операцій в випадку, якщо полум'я згасло.
5. В даній позиції « » при відкриванні крана гарячої води відбувається автоматичний
розпал основного пальника. Газовий проточний водонагрівач автоматично вмикається і
починає виготовляти гарячу воду.
4.1.3 Включення пілотного пальника у газових водонагрівачів продуктивністю 7, 10, 11,
13, 15 л/хв:
1. Газовий вмикач водонагрівальної установки, що перебуває в положенні «•» (точка
Вкл/Викл пальника), поверніть ліворуч, доки він не опиниться в позиції « ». Це точка
включення пілотного запального пальника.
2. Утримуючи газовий вмикач в цьому положенні, натисніть на нього.
3. Однією рукою утримуйте в цьому положенні газовий вмикач водонагрівальної
установки приблизно 5 секунд, іншою одночасно натисніть на кнопку п’єзозапальника.
4. Відбувається запалювання газу пілотного запального пальника. Ви маєте можливість
контролювати наявність пілотного запального полум'я за допомогою оглядового вікна
або лампи індикатору контролю.
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CL-7
CL-11
CL-13
CL-156
CIP-11
CIP-13
CIP-156

5. Після запалювання газу в пілотному пальнику приблизно через 10 секунд відпустіть
газовий вмикач. При цьому переконайтесь в тому, що полум'я в пілотному пальнику
продовжує горіти. Існує вірогідність повторення вищенаведених операцій в випадку,
якщо полум'я згасло. У випадку, якщо після припинення газоподачи в системі наприклад, після заміни балона з бутано-пропановой газовою сумішшю, або після
тривалого простою пристрою не вдається відразу ж запалити пальник, потримаєте кілька
секунд кнопку подачі газу в позиції « ». Необхідно видалити повітря перед повторним
включенням.
Примітка: При сильному падінні тиску газу, висота полум'я пілотного пальника
зменшується й рівня температури не достатньо для відкриття клапана, в наслідок цього
подальше нагрівання води не відбувається. При сильному підвищенні тиску газу , автоматика
відключає роботу колонки з умов безпеки.
5. Ручне регулювання сили полум'я газового пальника.
У типів водонагрівачів CL-7, CL-11, CL-13, CL-156 які оснащені пілотним пальником і
необхідним вимикачем, після вищеописаних дій, що забезпечили включення, варто зробити
наступне:
1. Газовий вмикач водонагрівального пристрою поверніть ліворуч до положення « » ...
« » (мінімальна...максимальна потужність газового водонагрівача) в залежності від того, яку
температуру нагріву води Ви бажаєте отримати.
2. Положення газового вмикача « » відповідає нагріванню води на максимальній
потужності.
3. Якщо температура гарячої води є занадто високою і перегрів води є зайвим, наприклад
у літню пору, варто повернути газовий вмикач праворуч в положення « » мінімальної
потужності, тим самим Ви значно знизите споживання газу.
4. У відповідності з потрібною витратою гарячої води Ви маєте можливість обирати між
мінімальною та максимальною потужністю газового водонагрівача, встановлюючи необхідну
температуру води в межах можливостей водонагрівача.
CL-7
CL-11
CL-13
CL-156

5.1 Регулювання потужності.
Всі типи газових водонагрівачів Ferrolі оснащені особливим гідравлічним пристроєм, що
дозволяє істотно розширити шкалу можливостей, що надаються даною установкою. При
цьому знижується значення перепаду гідравлічного опору, що відчувається в процесі
експлуатації
установки.
В
автоматичному
7

режимі забезпечується менший обсяг водо- й газоспоживання з відповідною економією теплової енергії, пропорційно порівняній
кількісті нагрітої води (див. таблицю показників).
6. Технічні характеристики
Таблиця 2. Технічні характеристики
№

Технічні параметри

CM-5

CL-7

CL-11

CIP-11

CL-13

CIP-13

CL-156

CIP-156

E-10P

1
2
3
4
5
6

Споживана потужність, кВт
Продуктивність, min/ max, кВт.
Подача води, при температурі 40ºС (Δt=25ºС), min/ max, (л/хв).*
Подача води, при температурі 65ºС (Δt=50ºС), min/ max, (л/хв).*
Мінімальний напір води при температурі 40ºС (Δt=25ºС), min/ max, (бар).**
Мінімальний напір води при температурі 65ºС (Δt=50ºС), min/ max, (бар).**

10,38
-/ 8,72
-/ 5
-/ 2,5
-/ 0,5
-/ 0,2

13,2
6,1/ 11,55
3,5/ 6,62
-/ 3,32
0,4/ 0,95
-/ 0,35

22,2
9,4/ 19,2
5,4/ 11
2,75/ 5,5
0,4/ 1
0,3/ 0,4

22,2
9,4/ 19,2
5,4/ 11
2,75/ 5,5
0,4/ 1
0,3/ 0,4

27
11,35/ 22,7
7,8/ 13
3,5/ 6,5
0,45/ 1,2
0,3/ 0,45

27
11,35/ 22,7
7,8/ 13
3,5/ 6,5
0,45/ 1,2
0,3/ 0,45

29,55
12,7/ 26,1
7,5/ 15
3,75/ 7,5
0,45/ 1,5
0,25/ 0,4

29,55
12,7/ 26,1
7,5/ 15
3,75/ 7,5
0,45/ 1,5
0,25/ 0,4

20,7
-/ 17,4
-/ 10
-/ 5
-/ 0,75
-/ 0,4

7
8

Максимальний тиск води, бар.
Споживання газу:
Природний, min/ max, л/хв.
Пропан, min/ max, л/хв.
Бутан, min/ max, кг/год.
Тиск газу (подача на пальник):
Природний газ, мбар.
Пропан, мбар.
Бутан, мбар.
Електроживлення (220/ 230 В 50 Гц).

10

10

10

10

10

10

10

10

10

-/ 18,27
-/ 7
-/ 0,81

13,95/ 23,26
5,39/ 8,99
0,624/ 1,04

19,58/ 39,15
7,56/ 15,12
0,87/ 1,75

19,58/ 39,15
7,56/ 15,12
0,87/ 1,75

24/ 48,16
9,3/ 18,84
1,07/ 2,15

23,66/ 47,83
9,18/ 18,84
1,06/ 2,13

26/ 52,16
10,06/ 20,11
-/ -

26/ 52,16
10,06/ 20,11
-/ -

-/ 36,47
-/ 16,08
-/ 1,63

13
37
28-30
не має

13
37
28-30
не має

13
37
28-30
не має

13
37
28-30
2*1,5 В

13
37
28-30
не має

13
37
28-30
2*1,5 В

13
37
-/ не має

13
37
-/ 2*1,5 В

13
37
28-30
не має

568
248
141
5
99AQ186

580
306
220
9
99BN796

660
360
206
11
99АР22

660
360
206
11
99АР22

660
360
248
19
99АР25

660
360
248
19
99АР25

660
360
248
20,5
99ВР826

660
360
248
20,5
99ВР826

660
360
206
10
99QА167

9

10
11

12
13

Габаритні розміри:
Висота, мм.
Ширина, мм.
Глибина, мм.
Маса пристрою, кг.
Код

* виходячи з початкової температури холодної води, що надходить для нагрівання, рівної 15 0С.
** показник тиску, необхідного для забезпечення функціонування водонагрівача, до нього додається також тиск, що залежить від діаметра й довжини системи трубопроводів, а також місця розміщення установки.
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7. Регулювання температури води.
За допомогою регулятора температури, розташованого в нижній частині газового
водонагрівача з лицьової сторони, можна легко й просто встановити бажану температуру
підігріву води, повертаючи регулятор праворуч або ліворуч в тій мірі, наскільки бажано
підвищити або, відповідно, понизити ступінь нагрівання води.
7.1 Приготування гарячої води
Споживачам надається можливість отримати гарячу воду відразу ж після відкриття
водопровідного крана. Для цієї умови в місці встановлення газового водонагрівача характер
водопостачання й тиск повинні відповідати всім технічним параметрам, наведеним у
попередній таблиці.
8. Вимкнення газового водонагрівача.
Якщо Ви бажаєте виключити газовий водонагрівач, поверніть газовий вмикач/ вимикач
праворуч до положення «•».
Після цього полум'я газового пальника потухне й до чергового включення
водонагрівальна установка функціонувати не буде.
Важливе попередження: газові водонагрівачі Ferrolі оснащені пристроєм безпеки ТТВ,
що виключає можливість неналежного видалення продуктів згоряння. (див. табл. 1 стор. 5).
Згаданий пристрій перерве електронне включення водонагрівальної установки, якщо в
газовідводній трубі виникнуть будь-які перешкоди, що можуть спричинити проникнення
димогарних газів у приміщення. В такий спосіб гарантується своєчасне припинення подачі
газу до пальника.
Щоб знову включити водонагрівач варто почекати хоча б 5 хвилин, тоді пристрій ТТВ
знову буде працювати в автоматичному режимі.
Після закінчення указаного інтервалу часу знову проробіть у встановленій послідовності
всі операції, що забезпечують включення водонагрівача.
В інтересах особистої безпеки:
1. Рекомендуємо Вам закривати кран подачі газу до водонагрівача.
2. Ніколи не відключайте пристрій безпеки (ТТВ).
3. У випадку, коли відбувається порівняно часте самовключення ТТВ, ретельно перевірте
стан газовідводного тракту, й переконайтеся, що продукти згоряння повністю видаляються (є
нормальна тяга). Для цього можна використовувати охолоджене дзеркало або іншим
доступним методом.
9. Газові водонагрівачі електронні (без постійного полум'я) PROMETEO СІР
9.1 Попередня підготовка:
1. Перевірте й переконайтеся в тім, що крани подачі гарячої води закриті.
2. Відкрийте кран подачі газу у водонагрівач. Кран розташований в місці підключення до
системи газопостачання.
3. Відкрийте кран підводу холодної води до водонагрівача.
4. Переконайтеся в тім, що елементи живлення на 1,5 В перебувають на місці й з них
зняті запобіжні стрічки. Що вони досить заряджені для роботи газового нагрівача
(яскраво горить жовта лампочка). Останнє контролюється шляхом включення газового
вмикача. При включенні загоряється й мигає червоний індикатор включення пальника й
подачі газу.
9.2. Ручне регулювання потужності газового пальника
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У типів водонагрівачів CІР-11, CІР-13 відсутнє постійно палаюче полум'я. Їхня робота й
порядок настроювання описані в розділі 5.1.
9.3. Автоматична зміна потужності нагрівання
У типів водонагрівачів CІР-11, CІР-13 є можливість (при витраті води до 5 літрів, - вище
не регулюється) змінювати потужність нагрівання також й автоматично (за допомогою
модуляції). Опис регулювання наведений також у попередньому розділі.
9.4. Регулювання температури води
Установка температури здійснюється за допомогою регулятора температури, що
розміщений у нижній частині приладу. При повороті регулятора праворуч температура води
збільшується, при повороті ліворуч – зменшується. Опис регулювання наведений також у
попередньому розділі 7.
9.5. Забезпечення гарячою водою
Після проведення перерахованих вище установок (опис наведений також у попередньому
розділі), газовий водонагрівач включається й при відкриванні крана гарячої води, електрод
розпалювання забезпечує постійну подачу іскри. У випадку типів з маркуванням «СIР»
спочатку запалюється пусковий пальник, потім основний.
При цьому пусковий пальник після виконання призначеної йому функції гасне.
Типи з маркуванням «СIР» мають індикатори червоного кольору, що відбивають робочий
стан елементів. Якщо яскравість індикатора зменшилась, можливо, що газовий водонагрівач
не працює.У цьому випадку варто по-перше перевірити чи не розряджені елементи живлення.
Водонагрівачі електронного типу оснащені іонізаційним зондом (електродом), що
розміщений безпосередньо у полум'ї й у такий спосіб контролює його наявність. Якщо з якоїнебудь причини відбуваються перебої в подачі газу й зонд (електрод) не виявляє наявність
полум'я, електрод розпалювання автоматично утворить іскру протягом декількох секунд, щоб
запалити пальник. Якщо пальник не запалюється, газовий водонагрівач відключається.
Відрегулюйте подачу газу до нагрівача. Причиною може бути, наприклад, випадкове
перекриття центрального крану подачі газу, або в газовому балоні закінчився газ і т.п. Для
продовження безперебійної роботи нагрівача відкрийте й потім закрийте кран гарячої води.
Якщо після усунення причини перебою в роботі й відкривання крана гарячої води подача
горячої води відсутня, операцію повторіть спочатку. Якщо й при цьому водонагрівач не буде
працювати, - зверніться в сервісну службу.
9.6 Вимкнення газового водонагрівача
Типи з маркуванням «СIР». Поверніть газовий вимикач в положення очікування «•»,
таким чином відключається подача електроенергії від батарейок в систему. Індикатор, що
мигає, погасне й подача газу в прилад припиниться.
газовий (загальний)
вмикач/ вимикач

CIP-11
CIP-13

лампа
пальника

контролю

лампа
контролю
енергії батарейок

Важливе попередження: рекомендуємо закривати кран подачі газу при невикористанні
нагрівача протягом тривалого проміжку часу.
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Піклуйтесь про навколишнє середовище й викидайте використані батарейки лише в
місця, безпосередньо для цього призначені.
10. Газові водонагрівачі, що функціонують при атмосферному тиску
моделі 5 л/хв

з'єднання Ø 90 ... Ø 100
монтується
лише
з
газовідводною
трубою Ø 100

С - подача гарячої води ½"
F - підвод холодної води ½"
G1 - підвод газу:
природний Ø 12 мм
пропан/ бутан Ø 15 мм
G3 - підвод природнього газу за допомогою
врізаної залізної трубки
моделі 7 л/хв

моделі 10 л/хв

С - подача гарячої води ½"
F - підвод холодної води ½"
G1 - підвод газу:
природний Ø 12 мм
пропан/ бутан Ø 15 мм
* - внутрішній діаметр

С - подача гарячої води ½"
F - підвод холодної води ½"
G1 - підвод газу:
природний Ø 12 мм
пропан/ бутан Ø 15 мм
* - внутрішній діаметр
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моделі 11, 13 л/хв

С - подача гарячої води ½"
F - підвод холодної води ½"
G1 - підвод газу:
природний Ø 12 мм
пропан/ бутан Ø 15 мм
* - внутрішній діаметр

11. Установка й підключення
Установку й підключення газового водонагрівача повинен здійснювати фахівець. Робота,
придбаного Вами газового водонагрівача Ferrolі у значній мірі залежить від правильно
виконаної установки й монтажу.
Насамперед зверніть увагу на місцеві діючі офіційні вимоги та правила. Для установки
газового водонагрівача варто одержати дозвіл підприємства газопостачання. Встановлення,
підключення до газової мережі і до димоходу можуть виконуватися тільки монтажною
організацією, що має ліцензію.
11.1 Вибір типу газового водонагрівача, місця установки та розміщення
При виборі типу водонагрівача зверніть увагу на наступне:
водонагрівач повинен відповідати типу газу, що є в наявності;
тиск води в системі водопостачання повинен бути достатнім для роботи приладу.
При виборі типу приміщення:
обране для установки приладу приміщення повинно відповідати відповідним вимогам;
розміщуйте газовий водонагрівач по можливості ближче до безпосередньої точки
водорозбору (кран гарячої води, мийка, т. д.), не розміщуйте водонагрівач над плитою;
прилад необхідно розміщувати по можливості ближче до димоходу , місця підключення
труби для відводу продуктів згоряння, у теплому приміщенні, забезпечивши доступ
необхідної для горіння кількості повітря. Для виключення можливості корозії, в повітрі
повинні бути відсутні агресивні речовини, гало-геноуглеводороди із хлором і фтором.
Вищезазначені речовини входять до складу розчинів, фарб, клею, аерозольних препаратів і
побутових миючих засобів. При наявності герметичних віконних рам, варто забезпечити
доступ повітря для горіння. Температура поверхні колонки, окрім труби для димових газів, не
перевищує 85ºС, тому немає необхідності в особливих заходах по забезпеченню захисту
займистих будівельних матеріалів.
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11.2 Трубопроводи
Намагайтесь змонтувати установку таким чином, щоб трубопроводи гарячої води були
якомога більш короткими. Для зниження тепловтрат виконуйте теплоізоляцію довгих ділянок
трубопроводів.
Типорозмір труб холодної і гарячої води повинен відповідати розмірам, що вказано на
попередньому малюнку. Варто уникати зайвих вигинів труб, будь-яких зменшень перетину
трубопроводів (кутові вентилі і т.п.). Рекомендується застосовувати труби діаметром 1/2", а
при слабкому напорі - 3/4". Щоб уникнути виникнення раковин при використанні води з
твердими частками, необхідно встановлювати попередній фільтр. Варто уникати утворення
повітряних зон у трубопроводі горячої води. Труби перед застосуванням варто промити та
очистити.
Приєднайте трубу холодної води до крана. Він розташований в поліетиленовому кульку
із принадлежностями, що постачаються з газовим водонагрівачем.
На трубі подачі газу необхідно встановити газовий запірний кран відповідного розміру.
Зверніть увагу на чистоту в газопровідних трубах.
У випадку газового водонагрівача, що працює на природному газі, встановлюється
спеціальний роздільник, його в жодному разі не можна вилучати.
11.3 Деякі відмінності по типах газових водонагрівачів
Моделі: CM-5, CL-7, E-10P.
Приєднайте до трубопроводу гарячої
води штуцер «С» на водонагрівачі (див.
попередній мал.).
У приладів, оснащених заслінкою на
витяжці, що працюють на природному газі,
трубопровід
газу
має
різьблення,
рекомендується підвести його до з'єднання G3
(див. попередній мал.).

підвод газу

Моделі: CL-11, CL-13, CIP-11, CIP-13.
З'єднайте трубопровід подачі газу з'єднанням 3/4" (на мал. G1) в випадку, якщо газовий
водонагрівач працює на газі пропан/бутан.
Якщо газовий водонагрівач працює на газі міської мережі й труба подачі газу
виготовлена зі сталі, використовуйте штуцер з коліном зовнішнім діаметром 20 мм (на мал.
G2).
Якщо газовий водонагрівач працює на природному газі й труба подачі газу виготовлена
зі сталі та проходить у стіні, її варто підвести до G3 із внутрішнім різьбленням 3/4" (для
приладів із продуктивністю 13 л/хв). При цьому газовий водонагрівач можна приєднати за
допомогою відповідного ключа. Для приладів із продуктивністю 11 л/хв, працюючих також на
природному газі, використовують відповідно трубу із внутрішнім різьбленням 1/2".
12. Монтаж газових водонагрівачів
Модель CM-5. Користуючись шаблоном в упаковці, зробіть розмітку на стіні під отвори
для дюбелів і гачків. Закріпіть газовий водонагрівач на висоті 361 мм перпендикулярно до
середньої лінії підведення холодної води, відповідно до зразка, що перебуває в пакеті.
Моделі: E-10P, CL-11, CL-13, CIP-11, CIP-13.
Користуючись шаблоном в упаковці колонки, зробіть розмітку на стіні під отвори для
дюбелів і гачків, 310 мм між ними і 530 мм вище трубопроводів води, перпендикулярно до
середньої лінії підведення холодної води, відповідно до зразка, що перебуває в пакеті.
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Всі моделі газових водонагрівачів.
Потягніть на себе і зніміть ручки перемикача газу і регулятора температури. Зніміть
зовнішній кожух. Для цього відкрутіть болт кріплення кожуха, що перебуває під кнопкою
установки температури.
Підвісьте прилад за верхній отвір (у випадку типів продуктивністю 5 л/хв) або за два
верхніх отвори (для моделей продуктивністю 10, 11, 13 л/хв). Для газових водонагрівачів з
електророзпалюванням необхідно вставити дві батарейки по 1,5 В. Перед встановленням
кожуха переконайтеся в тім, що його положення по отворах відповідає перемикачеві газу і
регуляторові температури. Встановіть кожух на місце натисканням ручок перемикача газу і
регулятора температури.
Приєднайте воду, газ і не забудьте ущільнити відповідним чином та приєднати димохід.
Перевірка герметичності з'єднань. Поверніть ручку регулятора протоки на максимальну
протоку і на короткий час відкрийте всі крани добору гарячої води, щоб випустити повітря з
системи розведення труб. Відкрийте газовий і водяний вентилі. Необхідно перевірити, чи
немає витоків по воді і газові. Запустити колонку згідно з інструкцією, перевірити систему
відводу газів і контролю тяги.
13. Відвід продуктів згоряння
Труби для відводу продуктів згоряння.
Модель CM-5. Труба кріпиться до внутрішньої сторони заслонки витяжки, Ø90 мм.
Моделі: CL-11, CIP-11. Труба кріпиться до внутрішньої сторони заслонки витяжки, Ø110
мм. Труба, що приєднується зовні Ø120 мм.
Моделі: CL-13, CIP-13. Труба кріпиться до внутрішньої сторони заслонки витяжки, Ø130
мм. Труба, що приєднується зовні Ø140 мм.
Обслуговування. Рекомендується обслуговувати водонагрівач не рідше одного разу в рік.
14. Електроживлення
Поставляється під замовлення тільки до моделей, що працюють на батарейках, з
електророзпалюванням, дозволяє зробити автоматичне розпалювання пальника.
15. Установка та зняття кожуха водонагрівача
Зніміть рукоятки перемикача газу й регулятора
температури (якщо їх потягнути на себе, вони легко
знімаються).
Відкрутіть болт (а) кріплення кожуха. Зніміть кожух.
Перед установкою кожуха переконайтеся в тім, що його
положення по отворах відповідає перемикачу газу й
регулятору температури (на кожусі під регулятором
температури є невеликі позначення (1). По них выставляється
положення регулятора.
Встановіть на місце рукоятки перемикача газу й регулятора температури, натисніть, поки вони
не приймуть вихідне положення.
16. Перевірка правильності установки, здача в експлуатацію.
Переконайтеся в тім, що в процесі монтажу й налагодження були виконані всі вимоги й
правила по монтажу газових приладів.
Перевірте щільність приєднання труб по підводу газу та води.
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Включіть газовий водонагрівач відповідно до інструкцій на даний тип та переконайтесь в
його правильній роботі протягом 10-15 хвилин.
Для правильного встановлення регулятора температури, поверніть рукоятку вправо до
упору, сніміть її й установіть так, щоб мітка рукоятки відповідала крайній правій ризьці
обозначенній на кожусі.
Передайте користувачу дійсну інструкцію. Проведіть інструктаж по правільній
експлуатації приладу, відповідно до інструкції.
17. Термостат контролю за відводом продуктів згоряння
Оскільки після включення газового водонагрівача, включається система контролю
видалення продуктів згоряння (ТТВ), необхідно перевірити ефективність її роботи, це можна
зробити за допомогою охолодженого дзеркала або іншим аналогічним методом. Підняти трубу
димових газів і закрити вихідний патрубок бляшаною пластиною. Запустити колонку і
забезпечити такий добір води, щоб вона працювала на номінальній потужності. У цьому
режимі, в залежності від навантаження і температури, через 1-2 хв. повинне відбутися
відключення. Видалити пластину, поставити трубу на місце. Після того, як біметалічний
контакт охолоне, можна знову запустити колонку.
У випадку виявлення несправності для заміни використовуйте винятково оригінальні
запчастини фірми Ferrolі, тому що в противному випадку, можливо, що робота ТТВ не буде
задовільною.
Розбирання ТТВ повинні виконувати фахівці в наступному порядку:
зняти несправну систему ТТВ, відкрутивши два болти кріплення;
зняти термостат;
встановити новий оригінальний термостат Ferrolі;
встановити на місце ТТВ не затискаючи болтів;
перевірити правильність роботи системи ТТВ.
Введення в експлуатацію після ремонту газової частини (для моделей з
електророзпалюванням)
Стравити повітря з газопроводу. Через потрапляння повітря в газову частину колонки,
може трапитися, що запальник не займеться після 30-40 сек. постійної роботи запального
електроду. В цьому випадку необхідно закрити кран гарячої води і відкрити його знову.
Завдяки цьому процес розпалювання повториться.
Важливе попередження: у відповідності з вимогами правил по експлуатації газових
водонагрівачів необхідно забезпечити належні характеристики приточно-витяжної системи,
забезпечивши відповідні отвори для припливу й, при необхідності, для відводу повітря.
18. Профілактичні та запобіжні заходи
Профілактика утворення накипу. У випадку досить жорсткої води на стінках
теплообмінника може утворюватись накип, що перешкоджає нормальній тепловіддачі. З
метою економії енергії та збільшення терміну служби приладу рекомендується відбір гарячої
води здійснювати при температурі, необхідній для безпосереднього застосування,
надлишковий перегрів також призводить до прискорення виникнення накипу. Необхідне
значення температури води встановлюється за допомогою регулятора температури.
Запобігання можливості замерзання. Користувач повинен забезпечити в приміщенні, де
встановлений прилад, температуру не нижче + 5 ºС. При зниженні температури нижче
зазначеної, якщо газовий водонагрівач встановлений в холодному місці, вода, що в ньому
перебуває, може змерзнути, при виникненні такої небезпеки варто виконати наступні дії:
закрийте кран подачі води в газовий водонагрівач;
відкрийте кран, що перебуває в точці з найменшою висотою розташування;
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відкрийте дренажну пробку (розташована під штуцером подачі гарячої води й легко
виймається без зняття кожуха), щоб у прилад потрапило повітря й через відкритий кран
вийшла вода.
Запобігання забруденню. Для очищення використовуйте м'яку тканину, змочену в
мильній воді. Не застосовуйте агресивні речовини або розчинники. Висока якість
застосованих матеріалів, жорстке виконання технології виробництва й контролю якості
забезпечують довгострокову службу приладу, для максимального задоволення потреб
покупця. Для збільшення терміну служби газового водонагрівача рекомендуємо один раз в рік
здійснити перевірку й очищення приладу. Для виконання цих робіт рекомендуємо Вам
звернутися в сервісну службу.
19. Регулювання витрати газу
У разі потреби регулювання колонки, номінальне теплове навантаження варто
встановити за методикою тиску на форсунці, або об'ємним методом. При обох методиках
необхідно використовувати прилад для виміру тиску газу.
Регулювання по тиску на форсунках:
1. Викрутити винт штуцера виміру тиску газу на форсунках і приєднати вимірювальний
прилад. Відкрити газовий кран.
2. Запустити колонку згідно з інструкцією. Регулятор потужності повинен бути в
максимальному положенні.
3. Регулювальним винтом домогтися необхідного значення тиску газу.
4. Закрити газовий кран, зняти вимірювальний прилад і затягнути винт.
5. Зробити перевірку регулювання по газовому лічильнику або оцінкою виду полум'я.
6. Перевірити чи немає витоку газу.
Об'ємний метод:
1. Відкрити газовий кран і запустити колонку згідно з інструкцією. Регулятор потужності
повинен бути в максимальному положенні.
2. Відрегулювати витрату газу регулювальним винтом відповідно до таблиці технічних
характеристик за показниками лічильника.
3. Зробити перевірку регулювання по газовому лічильнику або оцінкою виду полум'я.
4. Закрити газовий кран, перевірити чи немає витоку газу.
Регулювання за ступенем нагріву води:
Нові, а також промиті і не утримуючі накипу колонки можна відрегулювати по різниці
температур води на вході і виході води з колонки.
1. Запустити колонку, при цьому регулятор витрати в мінімальному положенні.
2. Виміряти температуру холодної води і регулювальним гвинтом відрегулювати витрату
газу так, щоб гаряча вода була на 55ºС тепліше холодної.
3. Зробити перевірку регулювання по газовому лічильнику або оцінкою виду полум'я.
4. Виключити колонку і закрити газовий кран, перевірити чи немає витоку газу.
20. Переустановка водонагрівача на різні види газа
Важливе попередження: Переустановку газових водонагрівачів Ferrolі на вид газу,
відмінний від передбаченого для даного приладу заводом-виготовником, може робити тільки
спеціально навчений фахівець з використанням оригінальних деталей виробництва Ferrolі.
Сервісна служба має у своєму розпорядженні всі необхідні для цього деталі та комплектуючі.
Підприємство не несе ніякої відповідальності за роботу приладу, у випадку неправильної
переустановки на інший вид газу.
При переустановці газових водонагрівачів Ferrolі на інший вид газу необхідно виконати
наступне:
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Модель CM-5.
1. Зніміть кожух газового водонагрівача.
2. Зніміть передню панель.
3. Зніміть пружину 1 (мал. 1), демонтуйте запальний пальник.
4. Замініть форсунку інжектора запального пальника.
5. Зніміть основний пальник з елементами 3, 4 (мал.2).
6. Встановіть відповідно до обраного типу газу інжекторні форсунки основного
пальника.
7. Встановіть основний пальник з елементами 3, 4.
8. Встановіть запальний пальник з опорною пружиною, переконайтесь, що термоелемент
5 та запальна свіча 6 (мал. 3) встановлені коректно.
9. Переконайтесь в герметичності всіх газових з'єднань.
10. Встановіть передню панель та кожух газового водонагрівача.
11. Розмістіть на кожусі відповідну наклейку, що вказує про зміну типу газа.

мал.1

мал.2

мал.3

Модель CL-7.
1. Зніміть кожух газового водонагрівача.
2. Зніміть передню панель.
3. Викрутіть винт 1 (мал. 4), демонтуйте запальний пальник.
4. Замініть форсунку 2 (мал. 4) інжектора запального пальника.
5. Замініть механізм (мал. 5) газового клапана.
6. Відкрутіть накидну гайку 3 та винти 4 (мал. 6), зніміть основний пальник.
7. Встановіть відповідно до обраного типу газу інжекторні форсунки основного
пальника.
8. Встановіть основний пальник.
9. Встановіть запальний пальник з опорною пружиною, переконайтесь, що термоелемент
5 та запальна свіча 6 (мал. 4) встановлені коректно.
10. Переконайтесь в герметичності всіх газових з'єднань.
11. Встановіть передню панель та кожух газового водонагрівача.
12. Розмістіть на кожусі відповідну наклейку, що вказує про зміну типу газа.
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мал.4

мал.5

мал.6

Модель E-10P.
1. Зніміть кожух газового водонагрівача.
2. Зніміть передню панель.
3. Зніміть пружину 1 (мал. 7), демонтуйте запальний пальник.
4. Замініть форсунку 2 (мал. 7) інжектора запального пальника.
5. Зніміть основний пальник (мал. 9).
6. Встановіть відповідно до обраного типу газу інжекторні форсунки основного
пальника.
7. Встановіть основний пальник.
8. Встановіть запальний пальник з опорною пружиною, переконайтесь, що термоелемент
5 та запальна свіча 6 (мал. 8) встановлені коректно.
9. Переконайтесь в герметичності всіх газових з'єднань.
10. Встановіть передню панель та кожух газового водонагрівача.
11. Розмістіть на кожусі відповідну наклейку, що вказує про зміну типу газа.

мал.7

мал.8

мал.9

Моделі: CL-11, CL-13, CIP-11, CIP-13, CL-156, CIP-156.
1. Зніміть кожух газового водонагрівача.
2. Зніміть передню панель.
3. Викрутіть винти, демонтуйте центруючу кришку (мал. 10).
4. Зніміть механізм газового клапана (мал. 11).
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5. Встановіть відповідно до обраного типу газу діафрагму (мал. 12).
6. Встановіть механізм газового клапана.
7. Встановіть центруючу кришку.
8. Зніміть основний пальник (мал. 13).
9. Встановіть відповідно до обраного типу газу газовий клапан (мал. 14).
10. Встановіть відповідно до обраного типу газу інжекторні форсунки основного
пальника.
11. Встановіть основний пальник.
12. Встановіть запальний пальник з відповідно до обраного типу газу форсункою
інжектора.
13. Переконайтесь в герметичності всіх газових з'єднань.
14. Встановіть передню панель та кожух газового водонагрівача.
15. Розмістіть на кожусі відповідну наклейку, що вказує про зміну типу газа.

мал.10

мал.11

мал.12

мал.13

мал.14
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20.1 Розміри і коди, що враховуються при переустановці газового водонагрівача на інший
тип газу
Таблиця 3 Розміри і коди, що враховуються при переустановці газового водонагрівача на
інший тип газу
№

1
2

Тип водонагрівача

інжекторні
форсунки
основного пальника
інжекторні
форсунки
запального пальника

діаметр, мм/
код
діаметр, мм/
код

CM-5
природний
газ
0,89/ 6054
0,30/ 5067

0,55/ 5095

CL-7
природний
газ
1,08/ 6908

0,20/ 5255

0,30/ 5067

пропан-бутан

0,71/ 6907

E-10P
природний
газ
1,10/ 5035

0,20/ 5255

0,30/ 5067

пропан-бутан

пропан-бутан
0,68/ 5158
0,20/ 5255

Таблиця 4 Розміри, коди, відповідні кольори діафрагм газових водонагрівачів
№

Тип водонагрівача

пропан-бутан

пропан-бутан
зелений/
5659
0,68/ 5158

CL-156, CIP-156
природний
пропан-бутан
газ
чорний/ 5784
зелений/
5659
1,13/ 10143
0,71/ 6907

діафрагма Ø min

2

діаметр, мм/
інжекторні
форсунки
1,08/ 6908
1,10/ 5036
код
основного пальника
діаметр, мм/
інжекторні
форсунки
0,30/ 10145
0,20/ 10144
0,30/ 10145
0,20/ 10144
0,30/ 10145
код
запального пальника
газовий клапан*
код
6630
6911
6640
5856
10147
* для моделей водонагрівачів CL газовий клапан при роботі на природному газу та пропан-бутані має код 5517

4

рожевий/
5513
0,71/ 6907

CL-13, CIP-13
природний
газ
чорний/ 5784

1

3

колір/ код

CL-11, CIP-11
природний
газ
синій/ 6942

0,20/ 10144
10146

21. Електрична схема
Моделі CІР

1 – катушка
2 – електрод розпалювання
3 – електрод іонізації
4 – обмежник температури
16 – датчик контролю тяги
17 – газовий вмикач
18 – модуль керування
19 – батарея
20 – датчик протоки
21 – контрольна лампа

22. Технічне обслуговування
Один раз на рік колонку необхідно перевіряти і проводити сервісне обслуговування.
Обслуговування повинен проводити тільки навчений фахівець, що має відповідний
допуск.
Батарейки 1,5 В (моделі з електророзпалюванням)
Якщо при відкритті крана гарячої води запальник не запалюється або запалюється дуже
повільно, то необхідно замінити батарейки.
Теплообмінник
Очистити газові канали теплообмінника. Перевірити, чи немає необхідності видалити
накип внутрішнього корпуса і сполучених трубок. Для видалення накипу необхідно
використовувати звичайні засоби згідно з інструкцією виготовлювача. Перевірка
герметичності: макс. 20 бар. При зборці встановлювати нові ущільнення.
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Пальник
Зняти й промити, при необхідності – мильним розчином.
Запальник
Модель з пьезорозпалюванням:
Термоелемент повинен бути цілком занурений в полум'я. Якщо полум'я мале, необхідно
почистити запальник. При гарному полум'ї магнітний газовий клапан через 5 секунд після
запуску буде відкритим. Якщо в ході розпалювання полум'я запальника гасне після
відпускання кнопки, то можливою причиною цього є поганий контакт у ланцюзі термотока.
Варто підтягти різьбові втулки на магнітному клапані і пальнику, можливо замінити
термоелемент або магнітну вставку.
Модель з електророзпалюванням:
Термоелемент повинен бути цілком занурений в полум'я. Якщо полум'я мале, необхідно
почистити запальник.
Водяний вузел
Модель з пьезорозпалюванням:
Закрити кран холодної води й зняти водяний вузел. Зняти та почистити кришку і корпус.
Перевірити на цілісність мембрану і при необхідності почистити її. Промити і при
необхідності замінити водяний фільтр. Розібрати і почистити регулятор витрати води.
Модель з електророзпалюванням:
1. Після кожної ревізії датчик протоки повинен бути перевірений.
2. Закрити газовий кран і кран холодної води.
3. Вийняти батарейки.
4. Зняти датчик протоки і водяний вузол.
5. Зняти кришку водяного вузла, почистити корпус і кришку.
6. Почистити водяний фільтр або замінити його.
7. Встановити водяний вузол.
8. Встановити датчик протоки.
9. Вставити батарейки.
Відсутність достатнього ущільнення сальника.
Розібрати, змазати нове ущільнення силіконовим змащенням і зібрати.
Відсутність достатнього ущільнення сальника в регуляторі
(електророзпалювання).
Розібрати, змазати нове ущільнення силіконовим змащенням і зібрати.

кількості

води

Недостатня температура нагріву води
1. Перевірити тиск у вимірювальному штуцері.
2. Очистити газовий фільтр та пальник і перевірити газовий клапан.
3. Перевірити роботу пальника і системи відводу димових відхідних газів.
4. Перевірити розсіювачі душу/ крана, при необхідності почистити.
Перевірка газової арматури на герметичність (пьезорозпалювання)
Відключити чергове полум'я перевівши газовий вимикач у положення «•». Відкрити кран
добору гарячої води. Перевірити, чи не виходить газ із запальника й основного пальника. У
випадку витоку - прочистити головний газовий клапан або клапан запальника. Очистити
газовий фільтр і пальник.
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