
Дуже дякуємо за придбання нашого водонагрівача. 
Перед монтажем та роботою водонагрівача уважно прочитайте цю 
інструкцію та збережіть її для подальшого використання.

Наведена вище діаграма лише для справки. Сприймайте 
зовнішній вигляд реального товару як стандартний.

Газовий бойлер

Посібник З Експлуатації 
Модель: L1PB18-C13SW

L1PB20-C13SW
L1PB24-C13SW
L1PB26-C13SW
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Шановний користувач (і),

Дякуємо за використання газового опалювального та гарячого 
водонагрівального котла марки Midea (далі – настінний підвісний котел )!

Щоб максимально користуватися послугами, які надає настінний котел, 
уважно прочитайте цю інструкцію. Ця інструкція призначена для того, 
щоб проінформувати вас, як правильно користуватися вашим 
обладнанням та обслуговувати його. Якщо після вивчення цієї інструкції 
у вас виникли запитання щодо настінного котла, зв'яжіться з 
професіоналами, уповноваженими нашою компанією або відділом 
обслуговування клієнтів нашої компанії, щоб ми могли своєчасно 
вирішити вашу проблему. Забезпечте вказівки для довідок.
Як професійне опалювальне обладнання, що підтримує подвійне 
призначення опалення та гарячої води, настінний котел серії C 
використовує паливний газ як енергію та використовується за допомогою 
нагрівального виводу обладнання для охолодження. Ви можете 
встановити та відрегулювати параметри роботи настінного підвісного 
котла через панель управління відповідно до фактичної ситуації для 
задоволення потреб побутового центрального опалення та санітарної 
гарячої води.
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Щиро дякуємо за вибір нашого газового бойлеру Уважно прочитайте цю інструкцію перед 
використанням; правильно зрозумійте методи монтажу та використання цього газового 
бойлеру , щоб повною мірою використати його чудові характеристики. Просимо зберігати 
посібник з експлуатації для подальшого використання
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Обов'язково дотримуйтесь наступних заходів безпеки, щоб забезпечити безпеку у 
користуванні та уникнути травм та втрати майна. Неправильне використання через 
недотримання попередження про безпеку може спричинити нещасні випадки.

● Блокуючий пристрій настінного підвісного котла не можна регулювати за власним бажанням.
● Не використовуйте його для інших цілей, ніж для обігріву та купання. Заборонено пити.
● Не тягніть, не скручуйте та не обрізайте шнур живлення обладнання.
● У разі несправності настінного котла, негайно відключіть джерело газу та джерело живлення 

та повідомте про це нашу компанію чи фахівців, уповноважених нашою компанією для 
обслуговування. Наша компанія не несе відповідальності за будь-які нещасні випадки, 
спричинені несанкціонованим розбиранням.

● Під час використання, будь ласка, часто перевіряйте, чи не заблоковані сторонні речовини 
вихідний кінець витяжної труби Забороняється підвішувати будь-який предмет у димовій трубі 
та на повітряному вході в настінний  підвісний котел, щоб уникнути блокування димової труби.

● Забороняється розміщувати легкозаймисті речовини, такі як бензобаки, бензин та вода з 
цинковою восковою водою тощо, в приміщенні, де встановлений настінний підвісний котел; 
забороняється розміщувати горючі матеріали, такі як пластик, папір, одяг тощо на настінному 
підвісному котлі.

● Під час використання та перед повним вимкненням  елементи навколо витяжної труби мають 
високу температуру, тому не торкайтеся руками, щоб уникнути опіку.

● Не купуйте настінний підвісний котел, перероблений дилером. Для забезпечення безпеки 
придбайте оригінальний виріб. Використовуйте оригінальний димохід і не використовуйте 
однотрубний димохід для заміни коаксіального димоходу.

● Не використовуйте корозійний миючий засіб для очищення настінного підвісного котла для 
уникнення корозії зовнішнього вигляду.

● Забороняється встановлювати настінний підвісний котел у спальні, вітальні, ванній кімнаті, 
підвалі та безповітряних місцях. Випускний отвір диму настінної печі має бути в місцях 
безперебійної циркуляції повітря.

● Настінний підвісний котел не слід встановлювати поруч з електричним приладом сильного 
електромагнітного випромінювання, таким як індукційна плита або мікрохвильова піч

● Діти та особа, які не можуть користуватися, не повинні роботати з настінним підвісним  
котлом. Дітям заборонено роботати с настінним подвісним котлом.

1. Попередження
    щодо безпеки

Увага

Зміст із зазначенням [Заборонено]

Заборонені 
вологі ділянки

Заборонені 
легкозаймисті 

предмети

● Користувачі повинні дотримуватися попереджень у технічній інструкції.
● Цей настінний підвісний котел повинен бути встановлений нашою компанією або 

спеціалістами, уповноваженими нашою компанією, а регулярні перевірки та обслуговування 
повинні проводитись професіоналами. Неправильний монтаж настінного  підвісного котла 
може завдати шкоди людям, тваринам та предметам.

Зміст із зазначенням [обов'язково]

Потрібен професійний 
персонал

Вогненебезпечні 
матеріали заборонені

Експлуатація дітьми 
заборонена
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● Коли можливо замерзання, необхідно підтримувати потужність і газ настінного підвісного 
котла, щоб забезпечити функцію протизамерзання та протівоглушіння настінного підвісного 
котла.

● Необхідно переконатися, що тиск води в настінному підвісному котлі,  не нижче 0,05 МПа, 
інакше в настінний підвісний котел треба додати воду згідно з методом додавання води.

● Якщо Ви довго не використовуєте настінний підвісний котел, відключіть джерело газу та 
джерело живлення та злийте воду у настінний котел і трубопровід.

● Якщо відчувається запах паливного газу, не користуйтеся електричним обладнанням. Негайно 
відкрийте двері та вікна та закрийте газовий клапан, а потім зателефонуйте обслуговуючому 
персоналу на вулицю.

● Перед монтажем настінного підвісного котла спеціалісти з монтажу повинні уважно 
ознайомиться з технічними інструкціями. Перед використанням користувачі повинні уважно 
прочитати інструкції. Монтаж настінного підвісного котла треба виконувати в суворій 
відповідності до вимог інструкції та відповідних правил.

● Настінні газові котли не слід накривати
● Тільки уповноважені нашою компанією агенти чи спеціалісти повинні замінювати деталі або 

комплектуючі агрегата. Необхідно використовувати оригінальні аксесуари, щоб уникнути 
зниження безпеки продукції

● Після ремонту виробу персонал з обслуговування повинен вказати результати ремонту та 
огляду виробу.

● Технічне обслуговування, пов'язане з клапаном регулювання тиску паливного газу та 
регулятором, повинно здійснюватися обслуговуючим персоналом нашої компанії. Користувачі 
не повинні переміщати запобіжний клапан опалення та зливний клапан води обігріву, ними 
повинні оперувати спеціалісти.

● Приміщення з встановленим настінним котлом повинно мати інтерфейс заземлення. Вимикач 
підключення настінного підвісного котла не повинен встановлюватися в приміщенні з ванною 
або душовим обладнанням. Вилка та розетка повинні бути санкціоновані відповідною 
сертифікацією.

● Щоб уникнути замерзання настінного котла, якщо взимку він тривалий час не вимикається, 
треба повністю злити воду  системи  опалювання та санітарної води настінного підвісного 
котла або злити лише воду системи санітарної води. В нагрівальну воду слід додавати 
антифриз.

● У разі пошкодження шнуру живлення для уникнення небезпеки він повинен бути замінений 
нашою компанією або обслуговуючим персоналом, уповноваженим нашою компанією для 
уникнення небезпеки.

● Кожного опалювального сезону настінний підвісний котел підлягає технічному обслуговуванню 
нашою компанією або спеціалістами, уповноваженими нашою компанією .

● Після монтажу настінного підвісного котла спеціалісти з монтажу повинні розміщувати мітку 
положення для витяжної системи настінного підвісного котла.

● Блок живлення, який може забезпечити нормальну роботу настінного підвісного котла, є 
AC220В / 50 Гц, і наша компанія не несе відповідальності за нещасні випадки, спричинені 
використанням джерела живлення, який відрізняється від необхідного. Використовуйте після 
забезпечення живлення.

● Треба використовувати паливний газ, зазначений у корпусі агрегату настінного підвісного 
котла, забороняється використовувати інший паливний газ. Перетворення та регулювання 
паливного газу повинно проводитися тільки нашою компанією або спеціалістами, 
уповноваженими нашою компанією. Після настройки регулятор блокується та маркується 
міткою.

● Стики / труби часто перевіряють на предмет витоку газу. Не треба видаляти ніякі 
ущільнювальні елементи на настінному котлі.

Вказуючий вміст [увага] - це питання, які можуть спричинити невеликі травми 
або втрату якостей
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Деякі моделі обладнані стиками газових труб, компонентами ванни, сильфонами або шлангом 
для подачі води та вузлом дистанційного керування. Зверніться до реального дистриб'ютора, 
вказаного на  упаковці вироба.

2. Ознайомлення з виробом

Увага

Назва частин для L1PB18-C10SW Список аксесуарів

Панель роботи

Відвід відпрацьованих газів

Інструкція× 1

Підвісна панель×1

Кільце обмежувача диму×1

Сумка для аксесуарів× 1 
st5.5×70 болт× 4  
Компенсаційна труба ×4

Передній корпус

Панель управління

Постачання
Вихідний отвір 
домашньої 
гарячої води

Вхідний отвір 
паливного газу Додатковий 

клапан води

Вхідний отвір 
санітарної холодної 
води

Повернення тепла

Comfortable 
buttons

Winter/summer 
switch

DWH 
temperature 
increase

DWH 
temperature 
reduce

Fault reset 
button

On-off key
Mode key

Flame mark
Water pressure

CH temperature
increase

DWH mode

DWH temperature Heating water
temperature

CH temperature
reduce
CH mode

Bath/summer/winter state
Flame level

Outing/home/sleep mode
Outdoor temperature probe state



Відкрийте

Підключіть джерело живлення настінного 
підвісного котла та натисніть клавішу 
включення/виключення для роботи 
настінної підвісної печі.

Відкрийте клапан газопроводу

Натисніть кнопку "        " для 
відображення  "   " на екрані дисплея

3.2 Літній режим

3.1 Запуск

3. Інструкції по застосуванню
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①

①

②

②

Натисніть кнопку "         " для 
відображення "    " на екрані дисплея

3.3 Режим зими

① ②

Setting sanitary temperature
Directly press the sanitary water temperature 
UP/DOWN key (on the left side). Set the 
temperature, 3s later the setting is completed, 
and the boiler automatically saves the settings.

Setting the heating temperature
Directly press the heating temperature 
UP/DOWN key (on the right side).Set the 
temperature, 3s later the setting is completed, 
and the boiler automatically saves the settings.



● У разі тривалого відключення, будь ласка, вимкніть клапан газопроводу, відключіть джерело 
живлення та злийте воду в систему.

● Температура нагріву води може бути встановлена лише від 30 до 80 ° C, якщо ви вибираєте 
підлоги з підігрівом низької температури, його треба регулювати нашою компанією або 
професійними технічними спеціалістами, уповноваженими нашою компанією. Температура 
нагрівальної води на виході може бути встановлена між 30 ~ 60 ° C.

● Якщо трубопровід замерз через відключення агрегату та відключення газу, запалання 
заборонено, інакше може виникнути вибух.

● У режимі зимового опалення увімкніть кран гарячої води, і настінний підвісний котел 
автоматично переходить з опалювального в санітарний стан. На екрані дисплея 
відображатиметься «  »; коли настінний котел роботає в санітарному стані, закрийте кран 
гарячої води, і тоді настінний підвісний котел автоматично переходить з санітарного стану в 
стан опалення.

Натисніть кнопку «mode(режим)», щоб змінити режим зовнішній/ сон / дом/ смарт управління, 
і при повторному натисканні він буде змінюватися по кругу. 
Режим дома: 
його температура за замовчуванням - 55 ° C. Можна крутити праву ручку, щоб встановити 
температуру, і котел буде працювати, поки ви не вимкнете його.
Режим сну: 
його температура за замовчуванням - 50 ° C. Можна крутити праву ручку, щоб встановити 
температуру. Через 8 годин він автоматично повернеться в режим дому. 
Режим зовнішній:
у цьому режимі котел буде роботати, коли температура нагріву води менше 30 ° C. При 
температурі нагріву води менше 15 ° C, він знову запуститься. Температуру не можна 
регулювати в цьому режимі і зменшити споживання газу. 
Режим смарт управління:
котел автоматично регулює температуру нагрівальної води відповідно до зовнішньої 
температури і не може бути налаштований (зовнішній сенсорний датчик повинен бути 
встановлений правильно). Якщо вибрати цей режим, але не підключили зовнішній сенсорний 
датчик, котел буде працювати в режимі дома.

● Метод настройки температури санітарної води такий же, як в літньому режимі.
● У разі короткого відключення необхідно забезпечити живлення настінного підвісного котлу , 

щоб роботала функція протиблокування агрегата.
● У небезпечній ситуації, коли можливо замерзання, необхідно підтримувати потужність і газ 

настінного підвісного котла, щоб забезпечити функцію протимерзання настінного підвісного 
котла .

ПРИМІТКА

Примітка: літній режим має лише функцію санітарної води

3.5 Перетворення режиму нагрівання
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4.2   Поповнююча вода

Переконайтесь, що автоматичний витяжний клапан водяного насоса знаходиться у 
вільному стані.
Обертайте поворотну ручку в протилежному напрямку клапана додаткової води та 
відкрийте клапан додаткової води настінного котла.
Спостерігайте манометр тиску води на панелі управління. Коли стрілка досягне 0,1 ~ 0,15 
МПа, закрийте клапан доповнення води за годинниковою стрілкою.
Багаторазово запускайте настінний котел, щоб циркулюючий водяний насос роботав так, 
щоб залишкове повітря в системі виводилось.
Тиск системи опалювання  може знижуватися після відпрацьованого газу, повторити 
процедуру 2), 3) і 4) до тих пір, поки тиск не буде стабільним між 0,1 ~ 0,15 МПа.

4. Чищення та обслуговування

● Після роботи настінного підвісного котла  протягом певного періоду часу, якщо тиск води 
опалювальної системи зменшився через трубопровідну систему і коли тиск опалювальної 
системи зменшився до значення менше 0,05 МПа, в настінний котел слід додатки воду, 
інакше настінний підвісний котел не зможе нормально роботати через занадто низький тиск 
води.

● Злив запобіжного клапана повинен бути безпосередньо підключений до стоку підлоги, а 
жодний клапан не допускається посередині; після завершення закачування води та подачі 
води клапан подачі води повинен бути закритий.

Увага

4.3   Злив системи опалювання

Закрийте настінний підвісний котел і відключіть джерело живлення.
Відкрийте всі клапани на підвісному котлі та трубопроводі системи опалення.
Відкрийте найнижчий зливний клапан опалювальної системи, злийте нагрівальну воду в 
систему та закрийте зливний клапан. 
Відключіть вхідну трубу водопровідної води від настінного підвісного котла.
Відкрийте нижній клапан трубопроводу гарячої води та злийте воду в трубопровід.

4.1   Введення води
Відкрутіть автоматичний витяжний клапан на водяному насосі.
Відкрийте трубопровідний клапан системи опалення та випускний клапан кінцевого 
обладнання.
Обертайте поворотну ручку в протилежному напрямку клапана додаткової води та 
відкрийте клапан додаткової води настінного котла.
Підключіть перемикач захисту від витоку настінного підвісного котла, увімкніть живлення 
та натисніть клавішу включення/виключення, щоб запустити настінний підвісний котел 
(забороняється включати газовий вимикач).
Спостерігайте манометр тиску води на панелі управління. Коли стрілка досягне 0,1 ~ 0,15 
МПа, закрийте клапан доповнення води за годинниковою стрілкою.
Запустіть настінний підвісний котел, щоб циркулюючий водяний насос роботав для 
виведення з системи залишкового повітря.
Після виведення газу тиск опалювальної системи може знизитися. У цей же час вентиль 
додавання води треьа відкривати до тих пір, доки тиск не буде стабільним між 0,1 ~ 0,15 
МПа.
Закрийте настінний підвісний котел і відключіть джерело живлення.
Закрийте випускний клапан на кінцевому обладнанні системи опалення.

Після зливу системи необхідно відключити живлення настінного підвісного котла.

Увага
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4.6   Налаштування випробувальної роботи
У "експертному режимі" установіть значення 04, натисніть « », щоб увійти в режим 
випробувальної роботи. Тепер блиманням буде відображатися "PP", при цьому працює 
водяний насос і повітря виводиться в трубу.
Час роботи водяного насоса при  випробувальній роботі:
Під час випробувальної роботи пластинчастого теплообмінника агрегата контур 
санітарної води працюватиме протягом 1 хвилини, а потім триходовий клапан повинен 
перейти в контур опалення для роботи протягом 29 хв. Після зупинки водяного насоса 
довго натискайте кнопку « » протягом 3 сек, після чого агрегат вийде з режиму 
випробувальної роботи та повернеться в режим очікування. Зауважте, що горіння 
припиняється незалежно від того, чи є запит на горіння на санітарному боці агрегата під 
час випробувальної роботи.

Наведені вище налаштування можуть використовуватись лише нашою компанією або 
фахівцями, уповноваженими нашою компанією.

Увага
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4.4   Entry into expert mode

4.5   Setting of heating method (underfloor heating/radiator)

In “Expert mode”, adjust to 02 and press “   ” to enter the system internal parameter 
adjustment.
press the UP or DOWN key. When HE is displayed, press “    ” to enter the heating mode 
setting.
press the UP or DOWN key to adjust: On indicates the heating radiator, OF indicates the 
floor heating mode, and the default is On (heating radiator).
Press and hold “   ” for 3 seconds to save the settings and exit.

①

When the power is turned on, press and hold UP and DOWN key for three seconds at the 
same time to display “——”. At this time, press the UP or DOWN key to flickeringly display 00.
Continue to press the UP or DOWN key to display 01 until 09 loops back to 00, and the 
counterclockwise rotation is the reverse loop.
When regulated to 01, press “    ” to enter into “Power setting” mode.
When regulated to 02, press “    ” to enter into “Internal parameter” mode.
When regulated to 03, press “    ” to enter into “History fault” mode.
When regulated to 04, press “    ” to enter into “Trial operation” mode. (After entering, 
summer mode shall be forcibly switched)

①

②

②

③

④

4.7   Adjustment of maximum and minimum values of downstream pressure

Press “   ” to enter into power setting mode.
In the “ expert mode”, adjust to 01. can recycling show between FA, PL, PH and PI. 
When displaying PL, press “    ” to enter into adjusting the minimum power value state and 
press “Press UP or DOWN key” to adjust. When the downstream pressure shows an 
appropriate value via adjustment, Press “    ” to return PL and then long press “    ” to exit 
and save the settings.
When displaying PH, press “    ” to enter into adjusting the maximum power value state and 
press “Press UP or DOWN key ” to adjust. When the downstream pressure shows an 
appropriate value via adjustment, Press “    ” to return PH and then long press “    ” to exit 
and save the settings.
After adjusting valve, pressure needs to meet the following pressure.

①

②
③

④

⑤



4.8   Зовнішнє підключення внутрішнього регулятора температури

5.1   Застереження щодо монтажу

До настінного підвісного котла можна підключити контролер внутрішньої температури в 
приміщенні для виконання оцінки  сигналу нагріву.
Роз'єм «перемикача кімнатної температури» плати електроживлення зарезервований і 
під час  доставки закорочений. Опалювальна робота настінного підвісного котла 
оцінюється за основним сигналом.
Від'єднайте зарезервований з'єднувальний наконечник та підключіть сигнальну лінію 
перемикання внутрішнього регулятора температури. Збільшіть значення основної 
температури нагріву настінного котла, при цьому максимальна температура режиму 
підігріву підлоги  не повинна перевищувати 60 ° C, а температура радіатора опалення не 
перевищувати 80 ° C. До цього часу запуск та зупинка нагріву регулюються відповідно до 
внутрішнього регулятора температури.

● Забороняється з'єднувати настінний підвісний котел із системою опалення, яка не призначена 
для використання настінного підвісного котла як джерела тепла.

● Настінний підвісний котел слід стійко встановлювати на стіні, яка повинна відповідати 
вимогам до несучої здатності  і її матеріалом повинна бути негорючим.

Якщо встановлена стіна є порожнистою цегляною стіною, необхідно вжити заходів з армування. 
В інакшому випадку монтаж заборонений

● Займисті матеріали, а також легкозаймисті та вибухонебезпечні матеріали не слід зберігати 
навколо настінного підвісного котла.

● Для отвору випуску диму настінного підвісного котла слід вибирати місця із спокійною 
циркуляцією повітря.

● Забороняється встановлювати настінний підвісний котел поблизу сходів та аварійного виходу 
(з відсутністю обмежень на відстані 5 м).

● Не повинно бути відкритого змонтованого проводу, електрообладнання чи газопроводу тощо 
над місцем монтажу настінного підвісного котла.

Наведені вище налаштування можуть використовуватись лише нашою компанією або 
фахівцями, уповноваженими нашою компанією.

Увага

5. Інструкція з монтажу

Порт тиску на виході

Порт тиску 
на вході

Тип газу Вхідний отвір
тиск Потужність вихідного тиску

Позиція
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/

NG
(12T) 2000Pa

PL
PH
Pn
Pl

130 Pa
900 Pa
900 Pa
350 Pa

130 Pa
1070 Pa
1070 Pa
350 Pa

130 Pa
1000 Pa
1000 Pa
350 Pa

130 Pa
1150 Pa
1150 Pa
350 Pa

26 kW24 kW20 kW18kW



● Перед тим, як просвердлити стіну та підлогу, якщо це темний трубопровод або темна труба, і 
неможливо вказати положення проводу, водопроводу чи повітряної труби, користувач повинен 
підтвердити це, щоб забезпечити уникнення проводів, водопровідних труб або повітряних труб, 
прокладених в стіні.

● Перед монтажем газових виробів спільно з користувачем перевірте трубопровод, резервуари з 
газом, клапани тощо на витік. Забороняється встановлювати виріб до усунення витоку повітря.

● Перед установкою необхідно перевірити джерело живлення. Монтаж заборонений, якщо 
виявлено, що необхідний блок живлення знаходиться в умовах, коли нульова монтажна лінія 
підключена неправильно та має електричний витік, а провід заземлення не відповідає. Монтаж  
неможливий, поки вищевказане не виправлено.

● Необхідно встановити спеціальну розетку для підвісного настінного котла Клеми заземлення 
розетку треба надійно заземлити. Напругу треба підтримувати стабільною між 187 В ~ 242 В, 
інакше треба обладнати регулятором напруги.

● Настінний підвісний котел треба монтувати вертикально і  без нахилу.
● Зливний клапан треба встановити в нижній позиції системи опалення.
● Y-подібний фільтр повинен бути встановлений горизонтально на трубі зворотнього опалення.
● У зоні жорсткої води (де сполука кальцію та магнію перевищує 450 мг/л) в систему опалення 

слід вводити воду з урахуванням вимог пом'якшення, або додавати в систему пом'якшувач та 
інгібітор накипу; Для очищення трубопроводу треба застосовувати спеціальний засіб  для 
видалення осаду.

●Перед підключенням трубопроводу опалення та настінного підвісного котла трубопровід та 
радіаторне обладнання повинні бути очищені для усунення сторонніх тіл у трубопроводі, 
інакше в процесі експлуатації настінного підвісного котла може виникнути несправність.

● Всі трубопроводи повинні бути надійно з'єднані, щоб уникнути провисання, виливання, 
просочування  та протікання труби.

● При підключенні газового вхідного патрубку настінного котла торцева поверхня повинна бути 
загерметизованою, іншими словами  її треба герметизувати прокладкою, а не мотузкою 
сировини.

● Під час будівельних робіт над настінним підвісним котлом в настінний підвісний котел не 
повинні потрапляти домішки, щоб уникнути впливу на нормальну роботу настінного підвісного 
котлу.

● Спеціалісти з монтажу повинні ознайомити з правильними способами використання настінного 
котла та місцем його монтажу.

Вихідний отвір 
домашньої 
гарячої води

φ12 гнучка труба зливу 
підлоги 
(З’єднано з випускним 
вентилем)

Повернення 
тепла

Постачання

Вхідний отвір паливного газу

Вхідний отвір санітарної 
холодної води
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5.2   Монтаж агрегата

(A) Підвісний монтаж всього агрегату

Встановіть кріпильну підвісну панель
Перш ніж встановлювати настінний підвісний котел, знайдіть кріплення на стіні за 
допомогою підвісної панелі та просвердлить чотири отвори у вибраних положеннях на 
стіні за допомогою інструментів для свердління. Зафіксуйте підвісну панель на стіні 
розпірними анкерними болтами в фурнітурі, відкалібруйте горизонтальне розташування і 
висота підвісної панелі від землі повинна бути не менше 1,95м.
Просвердлить отвір димової труби в стіні
Після закріплення підвісної панелі на стіні просвердлить отвір димової труби в стіні, як 
показано на рисунку праворуч. Отвір повинен відхилятися на 2 ~ 3 градуси вниз від 
сторони стіни, щоб вода конденсату витікала.

Підвісний монтаж настінного підвісного котла
Виконайте підвісний монтаж настінного підвісного котла на встановленій підвісної панелі 
та упевніться в надійності установки. Для встановлення настінної підвісної печі необхідно 
забезпечити мінімальний простір для обслуговування. Простір збоку від настінного 
підвісного котла повинен бути не менше 200 мм, простір зверху не менше 450 мм, простір 
знизу не менше 300 мм, а перед ним - не менше 500 мм.

Обладнання додатково оснащене пристроєм підвісної панелі для полегшення монтажу та 
обслуговування настінного підвісного котла.

Увага

(B) Монтаж димової труби

Допустимий тип монтажу настінного котлу нашої компанії - 1Р, а саме, що димовий термінал 
можна встановлювати тільки горизонтально на стіні або на даху.

Увага

Підвісна дошка
Отвір димової труби φ110
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Найдовший розмір вихлопної труби - 3 метри прямої труби плюс 2 коліна 90 градусів. Для 
кожного додаткового коліна 135 градусів відносну пряму ділянку трубопроводу треба 
зменшити  на 0,5 м, а для кожного додаткового коліна  90 градусів відносну пряму ділянку 
трубопроводу треба зменшити на 1м. Під час монтажу димової труби 3 м треба 
демонтувати струмообмежувальне кільце на контакті витяжного вентилятору. 

Димову трубу необхідно герметизувати. Матеріал, що використовується димовою 
трубою, повинен протистояти загальній механічній деформації та бути термостабільним, 
вогнестійким та антикорозійним. Роз'єми димових труб повинні бути герметичними, тоді 
як матеріал будь-якого герметичного з'єднання повинен бути термостійким та 
антикорозійним

Після монтажу димову трубу треба нахилити на 2 ~ 3 градуси вниз, щоб витікала вода 
конденсату. Інтервал між димовою трубою та отвором на стіні, в який вона проникає, не 
повинен бути заповнений матеріалом, що згортається. Монтаж димової труби слід легко 
видалити.

Димову трубу настінного підвісного котла необхідно підключити зовні. Заборонено запускати 
подвісний настінний котел, якщо не встановлена димова труба. Відстань між витяжним 
отвором димової труби та оточуючими елементами показано на рисунку нижче.

(D) Посібник з встановлення обмежувачів димових газів

Струмообмежувальне кільце

Потужність (кВт)

Не відрізайте Демонтований

ДемонтованийВідріжте 4 лінії

1 метр та 1 коліна 
специфікація запірного кільця

3 метри та 2 коліна 
специфікація запірного кільця
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(E) Монтаж системи газопроводу

Перед монтажем переконайтесь, чи можуть умови подачі газу відповідати вимогам, 
зазначеним на шильнику настінного підвісного котла.

Увага

(F) Підключення до системи водопроводів

Газовий запірний клапан повинен бути встановлений на з’єднанні між газопроводом та входом 
газу настінного підвісного котла.
Газову трубу слід очистити; якщо в газі є домішки, фільтр повинен бути встановлений на 
газопроводі.
Газовою трубою не слід користуватись як заземлюючим електродом для електрообладнання.

Зворотний патрубок нагріву повинен бути встановлений на зворотній трубі нагріву Клапан 
повинен бути встановлений перед фільтром для легкого очищення.
Труба нагріву води повинна бути не менше 20 мм. Діаметр труби санітарної води не повинен 
бути менше 15 мм.
Клапани повинні бути встановлені на водопровідних трубах, приєднаних до підвісного котла 
на стіні. Діаметра клапана повинен відповідати діаметру водопровідної труби.

Додатковий клапан води

Газовий клапан

Повернення тепла

Вхідний отвір домашньої 
холодної води

Вихідний отвір 
домашньої гарячої 

води

Постачання

14



5.3   Налагодження та перевірка

Переконайтесь, що використовується газ того ж типу, що вказаний на табличці 
агрегату.

Перевірте, чи є явища витоку води на з'єднувачах системи нагріву та системи 
гарячої санітарної води.

Перевірте, чи відкритий автоматичний витяжний клапан для настінного 
підвісного котла.

Переконайтесь, що тиск в системі нагріву становить від 0,1 до 0,15 МПа.

Відкрийте всі клапани системи нагріву.

Відкрийте клапан на газовій трубі.

Увімкніть живлення настінного підвісного котла; натисніть кнопку On/off 
(вмк/вимк) для запуску настінного котла.

Поточний робочий стан відображається на екрані дисплея настінного підвісного  
котла; натисніть кнопку перемикання зима / літо, щоб переключити режим 
роботи настінного підвісного котла.

Перевірте, чи нормальні умови горіння в різних робочих умовах; налагодити 
настінний підвісний котел, щоб забезпечити його експлуатацію при оптимальних 
умовах горіння.

Перевірте, чи можуть система опалення та система санітарної гарячої води бути 
пристосовані до настінного котла

Перевірка перед експлуатацією

Запуск та налагодження

15



6.1   Параметр виробу

● Запуск та налагодження повинні здійснюватися нашою компанієй або професійним 
персоналом, уповноваженим нашою компанією.

● У разі будь-яких проблем з якістю опалення та гарячої води, спричинених системою 
опалення або санітарною системою гарячого водопостачання, зверніться до компанії з 
управління майном або до водопровідної компанії.

● Для початкового займання повітря виводиться з газової труби;  в іншому випадку короткий 
аномальний звук може бути викликаний початковим запалюванням.

● Пристрій управління може використовуватися в якості допоміжного обладнання
Під час монтажу настінного підвісного котла може бути встановлений внутрішній 
температурний регулятор ТС типу або зовнішнійї датчик температури відповідно до потреб 
користувача, але він повинен бути встановлений нашою Компанією або професійним 
персоналом, уповноваженим нашою Компанією.

6. Посібник з обслуговування

Модель виробу Блок
Номінальне тепло на вході кВт
Мінімальне опалювання на вході 7,5 7,5 8,9 8,9 кВт
Номінальна тепловіддача 12,5 12,5 21,4 23,1 кВт
Мінімальний тепловіддача 6,5 6,5 7,7 7,7 кВт
Діапазон регулювання температури нагріву
Регулювання температури нагріву 
підлоги напрям
Існуючий  тиск води нагріву
система МПа

Максимальний тиск системи нагріву МПа
Ємність бака-розширювача
Тиск попередньої зарядки баку-
розширювача МПа

Регулювання температури санітарної 
гарячої води
Максимальний тиск санітарно-технічної 
гарячої вода

0,04~0,3

0,3
6

0,1

0,8 МПа

Мінімальний тиск санітарно-технічної 
гарячої вода 0,02 МПа

9,0 10,2 12,2 13,0 кг/хв

7,5 8,5 10,2 кг/хв

Номінальна напруга (AC ~) / частота В/Гц
Максимальна вхідна електроенергія
Клас ізоляції Клас I
Клас гідроізоляції
Вихідний отвір  води нагріву/зворотної 
води Інтерфейс дюйм

Інтерфейс газу дюйм
Інтерфейс санітарної гарячої води та холодної води дюйм
Коаксиальна димова труба мм
Номінальний тиск природного газу 12Т Па
Вага нетто кг
Габаритні розміри (довжина, ширина, висота) мм

13,2

16

18 kW 20 kW 24 kW 26 kW
14 14 24 26

26kW

35~60

30~60 °C

°C30~80

°C

L

Δt = 25K номінальна швидкість 
вироблення гарячої води 
Δt = 30K номінальна швидкість 
вироблення гарячої води 11

220/50
110

IPX4D

G3/4

G3/4
G1/2

Φ60/Φ100
2000

29 29 30 30
700*420*240

/
/
W



17

ПРИМІТКА

Примітка: Сідла голки серії HX50803-NA можна інтегрувати з сідлами отворів серії 
HX50807-NY (5197) та клемами HX39606-PT (5225, 5194).

6.2   Крива водонепроникності всього агрегату

6.3   Крива гідравлічного тиску водяного насоса

6.4   Принципова електрична схема
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Виявлення вогню
4,8*0,8 вхідний отвір

Високовольтний вихід
2,8*0,8 вхідний отвір

Water flow sensor 
power supply -

Пропорційний клапан 
води (резервний)

Water flow 
sensor signal
Water flow sensor 
power supply + 
Електричне живлення 
виявлення CO - (резервний)

Сигнал виявлення 
CO (резерв)

Електричне живлення 
виявлення CO  + (резерв)

Виявлення 
конденсованої води 
(резерв)

М
онітор G

N
D

М
онітор+5В

М
онітор R

XD
М

онітор TXD

Електричне живлення датчика тиску  +
Електричне живлення датчика тиску  -Н

ТК рециркулю
ю

чої води

Зовніш
ній Н

ТК

Пропорційний клапан  +
Пропорційний клапан -

Перемикач кімнатної температури
НТК душа

Перекриваючий клапан L

Перекриваючий клапан N

Перекриваючий клапан -

Перекриваючий клапан+

Відсікаючий клапан -

Відсікаючий клапан +

Вентилятор-N

Вентилятор- L

Вентилятор-Н

Водяний насос-N (голубий)

Триходова голівка душа

Триходова голівка 
комунального водопостачання

Триходова голівка нагріву

Вхідна потужність- L

Вхідна потужність- N

Заземлення системи
6,3*0,8 вхідний отвір

Негативний Температурний 
Коефіціент (НТК) нагрівання

Перемикач 
перегріву

Перемикач 
тиску води

Перемикач 
тиску повітря

Сигнал датчика тиску

Водяний насос-L (коричневий)
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6.5   Елементи конструкції

Перемикач повітряного тиску Fan(Вентилятор)

Контролер граничної 
температури

Основний 
теплообмінник

Бак-розширювач

Температурний зонд 
промтеплофікаційної 
води

Електрод зворотного 
зв'язку

Запалюючий електрод

Форсунка

Запобіжний 
клапан

Випускний клапан

Пропорціний клапан газу

Водяний насос

Додатковий клапан води

Триходовий клапан

Теплообмінник 
пластинчастого типу

Датчик тиску води

Зонд температури 
санітарної води

19
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Оцінка та перевірка поширених дефектів є наступними. Якщо будь-яку несправність не 
можливо бути усунена просто , будь ласка, надішліть несправний товар до торгових точок. 
Не розбирайте та не ремонтуйте його на власний розсуд, щоб уникнути небезпеки.

Увага

6.6   Схематичне зображення принципу роботи бойлеру

6.7   Самодіагностика несправностей

Постачання

Постачання 
санітарної 
гарячої води

Імпорт 
холодної води

Нагрівання 
зворотної води

Імпорт 
газу

Код 
неспра
вності

Тип та визначення 
несправностей Зауваження

Збій запалювання Не вдалося запалити або спробувати запалити після вимкнення посередині
Збій або помилка 
запалювання

Полум'я виявляється після закриття або перед відкриттям газового 
пропорційного клапана

Збій захисту від перегріву 
механічного регулятора 
температури

Температура води вище температури безпеки системи, а механічний 
обмежувач температури відключений.

Температура промтеплофікаційної води перевищена

Збій в роботі тиску повітря або 
вентилятору Непрацездатність перемикачу тиску повітря або вентилятору
Непрацездатність схеми 
управління соленоїдного 
клапану

Непрацездатність схеми управління газового пропорційного клапану

Збій тиску води У системі нагріву нестача води

Збій датчика температури 
нагріву Датчик температури нагріву відключений або закорочений

Несправність заморожування (≤1°C) Встановлена температура нагріву води нижче норми

Несправність санітарного 
датчика температури Санітарно-технічний датчик температури відключений або закорочений

Несправність падіння зонду 
температури

Не було виявлено нормальних змін температури води після запуску 
нагрівання

Збій блокування конденсату
Виявлено блокування зливної коробки для конденсату (для конденсаційної печі)

Збій витоку газу Виявилось, що газовий пропорційний клапан не закритий повністю.

Детальний аналіз кодів несправностей та пропозиції щодо рішення

Санітарна вода перевищує 40 хвилинНесправність санітарної води

Збій захисту від перегріву 
температури нагріву (≥90 °C)

E1/C1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

F0

F2

F3

F4

EF

FE
EE
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ПРИМІТКА
Якщо бойлер тривалий час не використовується,  перш, ніж увімкнути живлення, 

перевірте, чи не заклинило обертовий вал насоса,. Якщо агрегат запущен без 
перевірки, може виникнути захист від перегріву (ініціюється звіт про помилки E3, 
E4). Під час перевірки Ви можете виконувати наведені нижче операції:

1. Відключити джерело живлення та злити воду системи;
2. Звільніть гвинт в нижній частині передньої оболонки і переверніть вузол блоку 

управління, щоб побачити насос;
3. Відкрутити кран для води за допомогою викрутки;
4. Вставте викрутку в зливний отвір і кілька разів прокрутіть вал насоса в обох 

напрямках;
5. Потім прокрутіть кран назад і відновіть передню оболонку і закрутіть гвинти.

Явище Можливі причини

Білий дим виходить з вихідного 
отвору.

Коли цей агрегат використовується 
вперше або давно не використовувався, 
його важко запалити.

Оскільки повітря в газопроводі змішується, будь ласка, декілька разів 
поспіль запускайте цей агрегат, щоб запалити.

Шум іноді створюється під час роботи 
настінного підвісного котла.

Перевірте, чи витрачається газ чи занадто низький клапан зниження тиску 
газу.

Після включення крана з гарячою 
водою гаряча вода не може потекти 
негайно.

Існує відстань між водонагрівачем та краном гарячої води. Внаслідок 
залишків води в водопроводі гаряча вода може потекти лише через певний 
час.

При використанні санітарної гарячої 
води теплова труба не є гарячою.

Котел, що висить на стіні, повинен надавати пріоритет санітарної воді При 
припиненні використання санітарної води він перейде в стан опалення.
Це функція вентилятору по очищенню після завершення робочого циклу. 
Оскільки відпрацьований газ потрібно скидати з камери згоряння, перед 
тим, як зупинитися, вентилятор продовжить роботу.

Після вимкнення агрегата або 
виведення його з експлуатації 
вентилятор буде обертатися

Це запобігає перегріванню основного теплообмінника або відключенню 
подачі води та підйому надлишкової температурі та продовження роботи 
протягом деякого часу.

Вода вийшла з газовідвідної труби. Щоб запобігти надмірному тиску в системі, треба спустити надлишковий 
тиск.

Оскільки вихлопний дим газу містить багато водяної пари, 
після попадання на зовнішнє холодне повітря водяна пара 
конденсується в краплі білого туману.

Наступні ситуації виникають скоріше ніж будь-які порушення роботи:

Після вимкнення агрегата або 
виведення його з експлуатації 
вентилятор буде обертатися.
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01 –режим «Установка потужності»
02 – режим «Внутрішній параметр»
03 – режим «Журнал реєстрації несправностей»
04 –режим «Введення в експлуатацію»

Явище

Можливі причини

П
ід час експлуатації 

агрегат припиняє роботу.

Я
вищ

е іскріння

П
олум

’я м
ає запах, або 

виходить чорний дим
.

П
ісля відкриття 

впускного клапана 
санітарної води агрегат 

не м
оже бути запалений.

Тем
пература гарячої 

води не м
оже досягнути 

заданого значення в 
ум

овах санітарної води

Тем
пература гарячої 

води не є постійною
 в 

ум
овах санітарної води

П
ід час нагрівання він 

неодноразово 
запалю

вався.

Тем
пература систем

и 
нагріву не м

оже досягти 
заданого значення.

Ш
ум

ить систем
а 

нагріву.

Тиск води критично 
знижений. С

истем
а 

нагріву була

Способи усунення

Газовий клапан не відкрито. Повністю відкрийте головний 
газовий клапан або перевірте, чи 
відповідає нормі подача газу

В газовій трубі подача газу 
перекрито.

Агрегат можна запустити лише після 
нормалізації подачі газу.

Тиск подачі газу сильно 
коливається.

Зверніться до газової компанії.

Потік води у ванній кімнаті 
занадто великий.

Вимкніть потік води.

Тиск води у ванній значно 
коливається.

Додайте клапан постійного потоку.

Димохід забитий. Зверніться до персоналу служби 
післяпродажного обслуговування.

Тиск повітря зовнішній 
занадто високий.

Управляти агрегатом можна лише 
після зниження тиску повітря.

Форсунка забита. Зверніться до персоналу служби 
післяпродажного обслуговування.

Теплообмінник забруднений 
або забитий.

Зверніться до персоналу служби 
післяпродажного обслуговування.

Несправність датчику 
витрат води
Несправність датчику 
температури
Неправильна робота 
вентилятора.
Тиск води нагрівального 
котла занадто низький.

Заповнити водою.

Повітря змішується в 
системі обігріву.

Відкрутіть витяжний клапан на радіаторі 
зверніться до персоналу служби 
післяпродажного обслуговування.

Існує витік із системи 
опалення.

[] []
[]

[] []

[]
[]

[]
[].

Існує витік струму з 
електричного проводу.

Зверніться до персоналу служби 
післяпродажного обслуговування.

Ця настройка може використовуватися лише для обслуговуючого персоналу та професійних техніків.

Увага

6.8   Таблиця системних параметрів за замовчуванням моделей/типів агрегатів

Режим Позиції кВт кВт кВт кВт
FF (Вибір моделі)

FA (представляє вибір виробників 
корпусу соленоїдного клапана)

PL (допоміжний тиск) Пa

PH (допоміжний тиск) Пa

Pn (допоміжний тиск) Пa

PI (допоміжний тиск) Пa

bH (налаштування моделі / типу машини) Включення Включення Включення Включення

HE (режим нагрівання та охолодження) Включення Включення Включення Включення

Fb (перемикач для душової води) Включення Включення Включення Включення

Sb (Режим Роботи Насосу) Включення Включення Включення Включення

Bn (режим нагріву) Включення Включення Включення Включення

yL (датчик тиску) Включення Включення Включення Включення

CC (Значення Компенсації Клімату)

HC (Різниця Повернення Тепла)

Клапан додавання води не був 
затягнутий.
Живлення не було 
увімкнено або вимкнено.

Зверніться до персоналу служби 
післяпродажного обслуговування.
Зверніться до персоналу служби 
післяпродажного обслуговування.
Зверніться до персоналу служби 
післяпродажного обслуговування.

Попрохайте обслуговуючий персонал 
перевірити, чи достатня 
газонепроникність системи опалення.

Перевірте, чи відповідає нормі 
джерело живлення.
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Повторно затягніть випускний 
клапан.

■

■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■

■ ■

■

■ ■ ■

■ ■

■ ■ ■

■

■

■ ■ ■

■

■

■

■

■

■ ■

■

■

■

20 24 26
10 11 12 13

01 01 01 01

130 130 130 130

900

900 1070 1000 1150

350 350 350 350

20 20 20 20

15 15 15 15

1070 1000 1150

18
1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2
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Зауваження:
Ця таблиця підготовлена відповідно до положень SJ / T11364.
O: Вказує, що вміст небезпечної речовини у всіх однорідних матеріалах для 
зазначеної деталі нижче граничної вимоги GB / T26572.
×: Вказує, що вміст небезпечної речовини принаймні в одному однорідному 
матеріалі для зазначеної деталі перевищує граничну вимогу GB / T26572.
Компоненти та деталі, що містяться у наведеному вище списку, дещо відрізняються 
в різних виробах, залежно від того, що є в наявності.
При звичайному використанні термін експлуатації цього виробу повинен становити 
до 10 років; через певну кількість років рекомендується замінити старий агрегат 
новим.

6.9   Екологічний список

ПРИМІТКА

Елементи та деталі, включені до екологічного списку, містять деталі з різними 
моделями виробів, залежно від того, яка є натура.

Назва елементів та деталей

Речовини або елементи, що контролюються China RoHS

Корпус
Теплообмінник

Форсунка
Вузол камери згоряння

Скло диспетчерського вікна
Вузол ковпаку збору витяжних газів

Електричний контролер
Оператор

Перемикач тиску повітря
Перемикач тиску води

Обмежувач температури безпеки
Іскровий електрод

Пропорційний клапан
Триходовий двигун*

Датчик температури
Патрубок

Водяний насос
Манометр

Пластинчастий теплообмінник*
Роз'єм для подачі / виходу води

Запобіжний клапан (всі пластикові деталі)
Запобіжний клапан (мідні деталі)
Гвинтова кріпильна деталь

Гумове ущільнення
Теплоізоляційна шерсть

Губчасте ущільнення

Ртуть 
(Hg)

Свинець 
(Pb)

Кадмій 
(Cd)

Шестивале
нтний хром 

(Cr (VI)

Полібромовані 
біфеніли 
(PBBs)

Полібромовані 
дифенілові 

ефіри (PBDEs)
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○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○
X
X

X
X

X
X
X

X

X
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Весь вміст цієї інформації уважно перевірено. У разі будь-яких помилок 
друку, упущень або неправильного розуміння вмісту зверніться до нашої 
компанії. Технічні вдосконалення виробу (якщо такі є) будуть зібрані в 
новому посібнику без попереднього повідомлення. У разі будь-яких змін у 
зовнішньому вигляді та кольорі вироба аналогічне має пріоритет.


