
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інструкція з експлуатації 

Atron H 24 
Atron H 28 

-Має залишатися у 
користувача. 
 
 

Настінний котел для 
опалення та водопостачання 

для тиску газу на виході у 
13мбар 
 





 

 

Природний газ / Зріджений природний газ 
 
ATRON H 24 / ATRON H 28 настінні котли для опалення та 
гарячого водопостачання 

Увесь ряд котлів для опалювання вироблений з високоякісних матеріалів, що 
забезпечуює надійний та оптимальний режим роботи. 
 
Прилад постійно вдосконалюється, щоб клієнти гарантовано отримували користь від 
останніх досягнень у сфері технології горіння та енергозбереження. 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

 
ВИТІК ГАЗУ АБО НЕСПРАВНІСТЬ 
Негайно закрийте клапан аварійного керування газом. Усуньте усі джерела займання, 
наприклад:, дим, лютівні лампи, термопістолети тощо.  Не використовуйте електричне 
освітлення та не вмикайте та не вимикайте електричні перемикачі. Відкрийте двері та 
вікна, провітріть приміщення. 
 
МЕТАЛЕВІ ЧАСТИНИ 
Цей котел має металеві частини (складові), тому чистити його треба руками, 
приділяючи особливу увагу краям. 
 
ГЕРМЕТИЧНІ СКЛАДОВІ 
За жодних умов користувач не може порушувати або регулювати герметичні частини. 
 
ВАЖЛИВО 
Існує небезпека смерті від електричного удару! Усі струмоведучі деталі системи може 
встановлювати, обслуговувати та ремонтувати лише кваліфікований спеціаліст. 
 
 
Продукт/продукція сертифікована: 
Уповноважений орган IMQ 51BT3737 (90/396/CEE) 
                        51BT3737DR (92/42/CEE) 
 
 
Виробник, постійно вдосконалюючи свої продукти, залишає за собою право змінювати 
данні, вказані у цій документації, у будь-який час та без попереднього повідомлення. 
 
Ці інструкції є невід‘ємною частиною регулятора та мають залишитися у користувача. 
 
Будь-ласка, уважно прочитайте ці інструкції та дотримуйтесь їх заради безпеки та 
економічного використання цього продукту. При неправильному встановленні виробник 
не несе жодної відповідальності за незадовільну роботу приладу чи газоходу. 
 

 

EN 

Отформатировано: Русский (Россия)



Важлива інформація 

Регулювання (встановлення та 
використання) газобезпеки 

Заради вашої безпеки усі газові прилади має 
встановлювати та обслуговувати 
кваліфікований спеціаліст відповідно до 
діючого випуску чинних постанов. 

Вид газу 

Цей котел використовує природний газ та ЗПГ 

Вентиляція 

При монтажі цей котел необхідно встановити з 
мінімальним проміжком у 100мм з кожного 
боку, 200мм зверху, 300мм знизу та з доступом 
спереду у 600мм. Якщо двері встановлені 
навпроти передньої стінки котла, залиште 
проміжок у 5мм для передньої панелі. 

Електричне з‘єднання 

Котел НЕОБХІДНО заземлити. 

Котел НЕОБХІДНО приєднати до постійного 
джерела змінного струму у 230В, 50Гц, із 
запобіжниками на 3А. 

Усю електричну систему котла, включаючи 
будь-яке керування нагріванням, необхідно 
підключати до джерела струму через 
загальний розмикач. 

Кольори трьох головних гнучких кабелів: 
блакитний – нейтральний, коричневий – під 
напругою, зелений та жовтий – для 
заземлення. 

Тестування та сертифікація 

Експлуатаційні якості та надійність роботи 
цього котла сертифіковані відповідно до 
поточного випуску Європейського комітету 
електротехнічної стандартизації 483. 

Важливо, щоб без письмового підтвердження в 
котел не було внесено жодних змін. 

Будь-які непідтверджені зміни можуть зробити 
недійсною сертифікацію, гарантію на котел та 

також можуть порушити діючий випуск вимог 
закону. 

СЕ маркування 

Цей котел відповідає вимогам Статуту, ,№ 
3083 Розпоряджень № 3083 про роботу котлів 
(ККД) і тому вважається відповідним вимогам 
Директив 92/42/ЄЕР до вимог ККД для нових 
водогрійних котлів, які запалюються від рідкого 
або газоподібного палива. 

Випробування типу відповідно до цілей 
Розпорядження 5 сертифіковане: 
Уповноваженим органом 0051. 

Продукт/продукція сертифікована: 
Уповноваженим органом 0051. 

СЕ маркування на цьому пристроїборі вказує 
на дотримання:  

1. Директиви 90/396/ЄЕР на тотожність законів 
держав-членів стосовно приладів, що 
запалюються від газоподібного палива. 

2. Директиви 2006/95/ЄЕР на узгодженість 
законів держав-членів стосовно електричного 
обладнання, розробленого для використання у 
певних межах напруги. 

3. Директиви 2004/108/ЄЕР на тотожність 
законів держав-членів стосовно 
електромагнітної суміжності. 

Документи 

Будь-ласка, для використання у майбутньому 
зберігайте ці інструкції для користувача та усі 
відповідні документи у надійному місці. 

Якщо ви звільнюєте приміщення, де 
встановлена система, будь-ласка, передайте 
документи новому володарю. 



Важлива інформація 

Загальний запис 
Обслуговування/ремонт має проводити 
кваліфікований спеціаліст відповідно до діючих 
правових норм, які мають силу у країнах 
призначення. 
Використання 
Прилад не можуть використовувати діти або 
особи з заниженими фізичними, чуттєвими або 
розумовими здібностями, або із малим 
досвідом та знаннями, за винятком, якщо за 
ними доглядають та інструктують.  
Дітям під наглядом не дозволяється грати з 
приладом. 
Обслуговування 
Щоб забезпечити тривалу продуктивність та 
безпечну працю продукту, рекомендується 
перевіряти та обслуговувати його регулярно. 
Частота обслуговування залежатиме від 
місцевих умов та поводження з приладом, але 
у будь-якому випадку котел необхідно 
обслуговувати раз на рік. Щоб отримати 
додаткову пораду або інформацію, 
звертайтеся до вашого установника. 
Чистка 
Котел можна чистити за допомогою м‘якого 
рідкого миючого засобу та змоченої тканини. 
Не використовуйте жодний абразивний або 
знетовщувальний засіб, оскільки ви можете 
пошкодити поверхню. 
Повторне використання 
Ці продукти мають багато деталей, що 
придатні для повторного використання. 
Упакування та його вміст не можна знищувати 
за допомогою звичайних стічних від, лише 
відповідно до діючих положень.  

Конструкція та чистка котла 

Опис 

Котел – це прилад, що поєднує у собі гарячу 
воду для побутових потреб та центральне 
опалення. Електричний блок внутрішнього 
контролю подає прямий запал пальника та 
регулює горіння разом із постійною зміною 
постачання газу до пальника. 

За допомогою кнопки на панелі управління 

котел можна установити на роботу у одному 
або двох режимах: лише гаряча вода для 
побутових потреб (літній режим) або гаряча 
вода для побутових потреб та центральне 
опалення (зимовий режим) 
 
Режим гарячої води для побутових потреб:  
Коли необхідно включити гарячу воду, котел 
запалить вогонь автоматично. Тоді 
вмонтований насос активізується, та гаряча 
вода з основного кола котла передається 
через вторинний теплообмінник, що миттєво 
нагріває холодну воду, яка туди поступає. 
Вторинний теплообмінник захищений проти 
внутрішнього скупчення накипу за допомогою 
обмеження температури гарячої води у 
впускному отворі максимум до 64°C. Гаряча 
вода буде продовжувати втікати через отвір 
доти, токи це буде необхідно. Якщо гаряча 
вода більше не потрібна, внутрішній насос 
буде продовжувати роботу протягом деякого 
часу, щоб розподілити надлишкове тепло 
всередині котла. 
Режим гарячої води для побутових потреб 
та центрального опалення: 
Коли необхідно включити опалення, котел 
запалить вогонь автоматично. Тоді 
вмонтований насос активізується та гаряча 
вода з основного кола котла передається по 
опалювальній системі, трубопроводу та 
батареях. Щоб вихід тепла з котла відповідав 
вимогам опалювання, він регулюється 
автоматично за допомогою блоку внутрішнього 
контролю котла. Оскільки температура води у 
опалювальній системі підвищується, підвідна 
кількість газу до пальника зменшується, 
зберігаючи енергію та підвищуючи 
продуктивність. Коли опалювання більше не 
потрібне (необхідна температура була 
досягнена або завершився опалювальний 
сезон), пальник буде вимкнено та котел 
повернеться до резервного режиму в 
очікуванні наступного запиту на опалення. 
Внутрішній насос буде продовжувати роботу 
після вимкнення протягом деякого часу, щоб 
розподілити надлишкове тепло всередині 
котла. 
 

 

 

 

Будь-ласка, зверніть увагу. Якщо гаряча 
вода була ввімкнена під час режиму 
опалення, котел автоматично повернеться до 
режиму гарячої води для побутових потреб до 
тих пір, поки гарячу воду не буде вимкнено.  



Технічні характеристики

           

    Atron H 24 Atron H 28 
Підведення тепла (макс.) кВ 25,3 29,1 
Відведення тепла (макс.) кВ 23,5 27 
Підведення тепла (мін.) кВ 10,5 13 
Відведення тепла (мін.) кВ 9,2 11,3 
ККД при 100% загрузці (80/60 °C) % 93 92,9 
ККД при 30% загрузці (ret 47°C) % 90,2 90,3 
ККД @ мін. (80/60 °C) % 87,5 87,3 
Вид газу   II2H3+ 
Тиск впуску газу (ПГ) мбар 13 
Тиск випуску газу (ЗНГ-пропан) мбар 37 

Інжектори пальника мм 
1,38 ПГ 1,38 ПГ 

0.79 ЗНГ 0.79 ЗНГ 

Тиск пальника (ПГ) мбар 
Макс. 9,3 Макс. 9,1 

Мін. 1,6 Мін. 1,8 

Розхід газу (ПГ) (13 мбар) м3 / год. 
Макс. 2,723 Макс. 3,206 

Мін. 1,174 Мін. 1,437 

Тиск пальника ( ЗНГ-пропан ) мбар 
Макс. 35,8 Макс. 34,8 

Мін. 6,5 Мін. 7,6 
Джерело живлення В / Гц  220-240V-50Гц 
Макс.розхід енергії Ватт 98 
NOx Класс   3 
Рівень захисту   IPX 4 D 
Макс.температура нагріву єC 85 
Макс.температура гарячої води для побутових 
потреб єC 

64 

Діючий тиск центрального опалення (бар) 

СУЕ 3 
номінал 1,5 
мін 0,8 

Вихід енергоживлення води для побутових 
потреб при 30є C ∆T л/мін 

10,7 12,7 

Тиск живлення води для побутових потреб (бар) 
СУЕ 8 
мін 0,25 

Місткість розширювальної ємності л 7 
Тиск попереднього зарядження розширювальної 
ємності бар 

1 



  

 

Контрольна панель користувача 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малюнок 1 

1. Центральне опалення (ЦО), Регулятор температур та вибір Літній / Зимовий режим 
2. Гаряча вода для побутових потреб (ГВ), Регулятор температур та положення 

ON/OFF 
3. Вибір «ЕКОНОМ/КОМФОРТ» режиму та кнопка перезавантаження 
4. Рідкокристалічний екран (температури, тиск ЦО, коди помилок) 

 

Рідкокристалічний екран 

 

 

 

 
 
 

 

Малюнок 2 

 

Гаряча вода

Економ-режим

Полум‘я  

Комфорт-режим

Перезапуск 

Тиск 

ЦО

Температура 



 

Експлуатація котла 
Початкова експлуатація 
Перевірте, чи усі ізолюючі клапани та кран 
газопостачання на приладі відкриті та чи тече 
вода з крану гарячої води, потім закрийте 
крани. 
ПРИМІТКА: На рідкокристалічному екрані та 
аналоговому манометрі можна бачити різні 
величини тиску залежно від швидкісного 
напору. Це не є помилкою. 
 
Якщо у вас виникли будь-які сумніви стосовно 
того, чи є у котлі вода, зверніться до вашого 
установника. 
Не використовуйте котел без води. 

1. Без запиту від будь-якого зовнішнього 
управління. 
Перед запаленням перевірте, чи ввімкнене 
електроживлення котла («On»)  
2. Встановіть регулятори центрального 
опалення та гарячої води котла на максимум, 
повернувши регулятори ЦО та ГВ, як це 
вказано на малюнку 1. 
3. Встановіть термостатичні клапани радіатора 
та кімнатний термостат на максимальні 
величини.  
4. Обертайте регулятор температури ЦО між 
мінімумом та максимумом, поки на 
рідкокристалічному екрані не з‘явиться 
показник температури та не зникне показник 
тиску. 
5. Тепер блок регулювання котла автоматично 
виконає перевірку на запалення з 
випередженням перед тим, як запалити 
пальник. 

Функції котла 

Регулятори котла 

Функція та робота головних регуляторів, які 
розташовані на контрольній панелі (малюнок 1):  
У положенні, коли можна бачити величину 
тиску, котел знаходиться у режимі очікування 
(Малюнок 3) та джерело живлення ввімкнене 
(«ON»).  
 

Щоб використати котел, регулятор гарячої води 
необхідно крутити, поки на рідкокристалічному 
екрані не з‘явиться показник температури та не 
зникне показник тиску. Робочий режим 
(Малюнок 4) 
При поверненні регулятора ЦО можна змінити 
робочий режим котла з зимового на літній ( ) 
або з літнього на зимовий ( ). 
Вибір літнього режиму 
Якщо на екрані висвічується лише символ ( ), 
це означає, що котел готовий працювати у 
літньому режимі та давати лише гарячу воду 
для побутових потреб. Цей символ мигає, коли 
кран включений. (Малюнок 5) 
 

 

Щоб перевести котел з літнього режиму на 
зимовий, поверніть регулятор ЦО у положення 
( ) (Малюнок 6) Температуру гарячої води 
можна встановити між 35°C та 64°С. 

 

 

 

 
Вибір зимового режиму 
Якщо необхідно змінити робочий режим з 
літнього на зимовий, треба лише встановити 
регулятор ЦО між максимальною та 
мінімальною величинами температури ЦО. 
(Малюнок 7) Для економічного використання 
рекомендується встановити температуру ЦО на 
«е». 
Температура ЦО може бути встановлена між 
38°C та 85°C. Також її можна встановити між 
30°C та 50°C для підгрунтових систем 
опалення.  
В цьому режимі рідкокристалічний екран 
показує оба символи – гарячої води та 
центрального опалення – одночасно, але мигає 
лише символ робочої лінії. (Малюнок 8)

Малюнок 5 

Малюнок 6 

Малюнок 4 Малюнок 3 
Малюнок 7 Малюнок 8 



 
Економ та Комфорт режими для ЦО 

Система центрального опалення може 
працювати у двох альтернативних режимах:  
Економ та Комфорт 

Котел має датчики температури для 
вимірювання температури на вході та виході. 
Він розраховує запуск опалення кожні 30 
секунд. 

У випадку, коли було ввімкнене центральне 
опалення, на початку пальник працюватиме з 
мінімальною продуктивністю протягом 1 
хвилини. Після цього, якщо вимірювальна 
швидкість зміну температур меньша за 
швидкість, вказану для режимів у таблиці 2, 
потужність збільшується на 1 кВ кожні 30 
секунд. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 
         

 

У комфорт режимі котел автоматично відчуває 
втрату тепла у будівлі, та потужність 
змінюється між максимальною та необхідною 
для будівлі, тоді як рівень температури води -
між +3°C та +5 °С.  

Економ та комфорт режими можна вибирати за 
допомогою кнопки номер 3 (Малюнок 1) 

При економ режимі на рідкокристалічному 
екрані висвітиться символ «Е», при комфорт 
режимі– символ «С» (Малюнок 2) 

Заводська установка – комфорт та зимовий 
режим. 

Тиск системи 

Внизу з правого боку котла є клапан для 
наповнення батарей водою. 

Щоб заповнити систему, натисніть кнопку 
скидання на 2 секунди, щоб побачити величину 
тиску системи на екрані, потім поверніть 
клапан проти годинникової стрілки та 
наповнюйте систему, поки величина тиску не 

досягне 1-2бар, закрийте впускний клапан, 
повернувши за годинниковою стрілкою. 
Через швидкісний напір існує різниця тисків між 
цифровим та аналоговим манометром. Отже, 
якщо ви наповнюєте систему відповідно до 
аналогового манометру, тримайте рівень тиску 
між 1,5 та 2,5бар. (Малюнок 3, Малюнок 9) 
Перед роботою,  

Коли до системи центрального опалення було 
додано нову воду, до системи також попадає 
певна кількість повітря.  Оскільки повітря 
попадає у воду, воно збирається вверху 
системи, це особливо помітно в батареях.  

Коли центральне опалення ввімкнене, 
доторкніться до верху, а потім до низу батареї 
- якщо верх значно холодніше низу, то велика 
імовірність, що у батареї є повітря.  

1. При теплій воді у батареї вимкніть 
систему центрального опалення.  

2. Встановіть перемикач на клапан 
випуску повітря (він, зазвичай, 
знаходиться зверху в одному з країв 
радіатору – на деяких радіаторах він 
може бути розташований позаду).  

3. Нещільно оберніть шматок старого 
одягу навколо перемикача, щоб зловити 
воду, що може витікати.   

Малюнок 9 

Малюнок 10 

Таблиця 2 



4. Відкрийте клапан для випуску повітря, 
повернувши його наполовину проти 
годинникової стрілки - зазвичай, ви 
можете почути свист, коли повітря 
виходить.  

5. Коли вода почне витікати з клапана, 
закрийте його, повернув перемикач 
наполовину за годинниковою стрілкою.  
НЕ ЗАКРУЧУЙТЕ ДУЖЕ СИЛЬНО.  

6. Якщо система центрального опалення 
герметизована, перевірте тиск та, якщо 
необхідно, додайте його до необхідної 
величини.  



Визначення коду несправності 

Контрольний блок має вбудований 
функціональний екран для діагностики 
несправностей. При виникненні несправності її 
вид висвічується на рідкокристалічному екрані 
з кодом несправності. Список кодів 
несправностей та їх визначення вказані у 
Таблиці 3. 

 

 

F01 Перегрів: Якщо температура ЦО досягла 
98°C, котел перестає працювати, та на 
рідкокристалічному екрані одночасно 
з‘являються символи «RESET» та «F01». Будь-
ласка, зверніться до кваліфікованого 
спеціаліста. 

F02 Температурний коефіцієнт гарячої води 
для побутових потреб: При несправності 
датчика температурного коефіцієнту гарячої 
води для побутових потреб на 
рідкокристалічному екрані з‘являється код 
помилки F02. Котел все ще працює та 
відповідає вимогам датчиків температури 
гарячої води для побутових потреб ЦО 
всередині котла. Будь-ласка, зверніться до 
кваліфікованого спеціаліста. 

F03 Датчик температур потоку центрального 
опалення: При несправності датчика 

температури потоку центрального опалення, на 
рідкокристалічному екрані з‘являється код 
помилки F03. Будь-ласка, зверніться до 
кваліфікованого спеціаліста. 

F04 Іонізація: При вимкненні газу чи при 
несправності на іонізуючому електроді на 
рідкокристалічному екрані з‘являється код 
помилки F04 внаслідок невдалої спроби 
іонізації. Будь-ласка, натисніть кнопку 
«eco/comfort-reset», щоб перезапустити котел та 
переконайтесь, що клапан для впуску газу не 
закритий з будь-якою ціллю. Якщо проблема не 
зникла, будь-ласка, зверніться до 
кваліфікованого спеціаліста. 

F05 Потік повітря: При несправності у потоці 
повітря (наприклад, через затикання потоку) до 
котла чи низьку напругу електроживлення (< 165 
В) на рідкокристалічному екрані з‘являється код 
помилки F05. Якщо проблема не зникла, будь-
ласка, зверніться до кваліфікованого 
спеціаліста. 

F06 Датчик температур виходу центрального 
опалення: При несправності датчика 
температури виходу центрального опалення на 
рідкокристалічному екрані з‘являється код 
помилки F06. Будь-ласка, зверніться до 
кваліфікованого спеціаліста. 

F07 Клапан витиснення газу: Коли є 
несправність у циклі витиснення газу через 
клапан. 

F08 Перегрів датчика температур через ЦО: 
Якщо температура виходу ЦО вище 95°C, на 
рідкокристалічному екрані з‘являється код 
помилки F08. 

F09 Контакт перемикача тиску повітря: Якщо 
контакт перемикача тиску повітря при старті чи 
перезапуску застряг, на рідкокристалічному 
екрані з‘являється код помилки F09. Спочатку 
відключіть електроживлення, потім знову 
підключіть. Якщо проблема не зникла, будь-
ласка, зверніться до кваліфікованого 
спеціаліста. 

F10 Тиск води центрального опалення: При 
несправності у датчику тиску води або якщо 
тиск води нижче 0,3бар або вище 2,7бар, на 
рідкокристалічному екрані з‘являється код 
помилки F10. Величина тиску має бути між 1 та 
2бар. Будь-ласка, заповніть ваш котел знизу 
через впускний клапан, якщо тиск низький. 
Якщо проблема не зникла, будь-ласка, 
зверніться до кваліфікованого спеціаліста. 

КОД ВИЗНАЧЕННЯ 
  

F01 Перегрів 

F02 Температурний коефіцієнт гарячої 
води для побутових потреб 

F03 Датчик температур потоку 
центрального опалення 

F04 Іонізація 
F05 Потік повітря  

F06 Датчик температур виходу 
центрального опалення 

F07 Клапан витиснення газу 

F08 Перегрів датчика температур через 
ЦО 

F09 Контакт перемикача тиску повітря 
F10 Тиск води центрально опалення 
F11 Циркуляція  
F12 Низька напруга (напруга < 165 В) 
F13 Провідники температур кола ЦО 

Таблиця 3 



F11 Циркуляція: Коли різниця температур між 
потоком ЦО та виходом більше 35°C, на 
рідкокристалічному екрані з‘явиться код 
помилки F11. Ця проблема може виникнути 
через розмір або тип конструкції. Якщо 
проблема не зникла, будь-ласка, зверніться до 
кваліфікованого спеціаліста. 

F12 Низька напруга (напруга< 165В): Якщо 
напруга електроживлення нижче 165В, на 
рідкокристалічному екрані з‘явиться помилка 
F12. Якщо проблема не зникла, будь-ласка, 
зверніться до кваліфікованого установника для 
перевірки номінальної величини напруги 
електроживлення (230В змінний струм). 

F13 Провідники температур кола ЦО: Якщо 
температура виходу ЦО на 7С вище, ніж 
зовнішня температура ЦО протягом 20 секунд, 
на рідкокристалічному екрані з‘являється код 
помилки F13. Цей код помилки не з‘являється 
під час потоку гарячої води для побутових 
потреб. 
 
ПРИМІТКА: Якщо на рідкокристалічному екрані 
з‘являється «RESET» з кодом помилки, 
систему необхідно перезапустити, натиснувши 
один раз кнопку «eco/comfort-reset». 



Функції захисту котла 

Окрім функції відображення діагностики 
несправностей, котел має інші захистні 
функції,вказані нижче.  

 

Захист від замерзання 

Котел має вбудований пристрій захисту від 
замерзання, який захищає котел від спаду 
температур. Якщо котел необхідно залишити та 
якщо існує ризик замерзання, переконайтеся в 
тому, що газ та джерела живлення з‘єднанні з 
лівого боку. Пристрій захисту від замерзання 
запалить котел, коли температура води у котлі 
впаде нижче 6ºС. Коли температура досягне 
15ºC, котел вимкнеться. У будь-якому випадку, 
максимальна тривалість цього процесу складає 
10 хвилин. Під час цього процесу на екрані 
з‘явиться символ Fr. (Малюнок 11) 

ПРИМІТКА: Цей пристрій працює незалежно від 
будь-яких регулювань кімнатного термостату. 
Він захищатиме котел, але не обов‘язково всю 
систему. Переконайтеся, що частини кола, які 
легко пошкодити, теплоізольовані відповідним 
чином. 

 

 
 
 
 
Захист від перероблення 

Якщо водонагрівальний котел працює без 
перерви протягом доби, прилад припиняє 
роботу на 15 секунд.  Через 15 секунд 
водонагрівальний котел продовжує роботу з 
нагрівання у положенні, яке було встановлено. 

Захист від забивання 

Після простою насосу або трьох ходового 
клапану вони вмикаються на 15 секунд. Під час 
цього процесу на екрані з‘явиться символ Ab. 
(Малюнок 12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Впускний отвір батареї А (3/4”) 

Випускний отвір гарячої води для побутових 
потреб В (1/2”) 

Впускний отвір газу С (3/4”) 

Впускний отвір гарячої води для побутових 
потреб D (1/2”) 

Отвір для повернення батареї Е (3/4”) 

Аналоговий манометр F 

Випускний клапан G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малюнок 12 

Малюнок 13 

Нижня частина корпусу (з‘єднання 
труб) 

Малюнок 11 



Інформація для монтажу  
При виборі місця для монтажу: 
Ø Навколо місця для монтажу не має бути 
кислотних парів.  

Ø Не встановлюйте котел поруч із 
вибуховими речовинами. 

Ø Не встановлюйте котел на сходових 
клітках, у коридорах чи місцях з денним 
освітленням.  

Ø Не встановлюйте котел за або над 
печами, топками, батареями, кухонними 
плитами або схожими нагрівальними 
приладами. 

Ø Не встановлюйте котел на стінах 
димоходу. 

Ø Не встановлюйте котел на відкритому 
просторі або приміщенні біля 
замерзаючих стовпів. Обов‘язково 
встановлюйте котел у закритому 
приміщенні. 

Ø Котел може бути установлений у шафу, 
але залиште 10см вільного простору з 
обох боків котла для сервісних робіт. 
(Малюнок 14) 

Ø Котел має бути встановлений на 
вогнетривкій стіні. Якщо стіна не 
вогнетривка, використовуйте ізоляцію між 
стіною та котлом. Також використовуйте 
ізоляцію між вивідним отвором та стіною. 

Ø Якщо котел буде встановлено на столі 
або лавці, залиште відстань у 30см між 
котлом та столом.  (Малюнок 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Використання у окремій кімнаті: 

Ø Кімната, де встановлюється котел, має 
добре провітрюватися та бути розміром 
принаймні 12м³. 

Ø У кімнаті завжди має бути чисте повітря. 
Для забезпечення чистого повітря два 
вентилятори, кожен по 75см², мають бути 
розташовані на зовнішній стіні кімнати 
(Малюнок 15) 

Ø Один з вентиляторів має бути 
розташований близько до стелі, 
принаймні 180см над підлогою. 

Ø Другий вентилятор має бути 
розташований близько до підлоги. Замість 
цього вентилятора можна відпиляти двері 
знизу на відстані 4см. 

Ø Замість двох вентиляторів, можна 
встановити близько до підлоги один 
вентилятор з робочою поверхнею 150см². 

Ø Вентилятори мають бути завжди відкриті. 
 

 

 

 

 

Використання у поєднаній кімнаті: 
Якщо кімната не задовольняє умовам, вказаним 
вище, та поєднана з іншою кімнатою: 
Ø Загальний об‘єм має бути принаймні 24м³ 
для котла Atron H 24 та 28м³ для котла 
Atron H 28. 

Ø Між кімнатами має знаходитись два 
вентилятори з робочою поверхнею 75см² 
або один із робочою поверхнею 150см². 

Ø Свіже повітря має проходити до поєднаної 
кімнати через два вентилятори з робочою 
поверхнею 75см² (Малюнок 16) або один 
із робочою поверхнею 150см². Для 
провітрювання замість вентиляторів 
можна використовувати повітровідвід. У 
такому випадку для провітрювання можна 
використовувати прямий повітровідвід 
довжиною 10м та з площею поперечного 
перерізу 300см². Еквівалентна довжина 
90° коліна – 3м, для 45° коліна – 1,5м. 

 

 

 

Малюнок 14 

Малюнок 15 

Малюнок 16 



Монтаж витяжної труби  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A - Під вікном 60 cm  G - Біля горизонтального або вертикального водовідвіду 60 cm 

B - Під вентилятором 60 cm  H - Відстань від зовнішнього кута будівлі 60 cm 

C - Під дощовим каналом 30 cm  I - Відстань від внутрішнього кута будівлі 30 cm 

D - Під балконом 30 cm  L - Від землі 30 cm 

E - Біля вікна 40 cm  M - Вертикальна відстань між двома витяжними трубами 40 cm 

F - Біля вентилятора 60 cm  N - 
Горизонтальна відстань між двома витяжними 
трубами 60 cm 

    Atron H 24 Atron H 28 

Розміри корпусу мм 295д x 410ш x 700в 295д x 444ш x 700в 

Тип воздуховідводу   C12-C32-C42-C52-C82-B22P 

Діаметр газовідводної труби мм 60/100 
Діаметр газовідводної труби з стандартним 
подвійним адаптером мм 80/80 

Макс. довжина воздуховідводу C12 м 1м (60/100) з орігінальною мембраною 

Макс. довжина воздуховідводу C12 м 4.6м (60/100) без мембрани 

Макс. довжина воздуховідводу C32 м 2м (60/100)  з орігінальною мембраною 

Макс. довжина воздуховідводу C32 м 5.5м (60/100)  без мембрани 

Макс. довжина воздуховідводу C42, C52, 
C82, B22P m 

2м (80/80)  з 
орігінальною 
мембраною 

4м (80/80)  з 
орігінальною 
мембраною 

Макс. довжина воздуховідводу C42, C52, 
C82, B22P м 

10м (80/80) з 
 ш39 мембраною 

15,5м (80/80) 
  без мембрани 

Макс. довжина воздуховідводу B22P (ш60-
ш100) м 2м (60/100)  з орігінальною мембраною 
Макс. довжина воздуховідводу B22P (ш60-
ш100) м 5.5м (60/100) без мембрани 
Еквівалентна довжина подвійного адаптера 
(80/80) 

м 
0,2 0,2 

Еквівалентна довжина 450 вигину (60/100) 0.5 0.5 

Еквівалентна довжина 900  вигину (60/100) 1.0 1.0 

Чиста маса кг 30,5 33 

Повна маса кг 33 35,5 


