
Будь ласка, перш ніж вирішите чи купити наш продукт, Ви повинні ознайомитися з цими умовами, 
проаналізувати ситуацію і вирішити, чи маєте право на установку.

Будь-яке відхилення у експлуатації пізніше викликають наступне:
• високі витрати на аварійне обслуговування
• значно скороченне терміну служби котла
• погане згоряння пелет
• збільшення споживання пелет

Якщо маєте які-небудь додаткові питання, невелика корекція в розмірах приміщення, вентиляції або до 
відведення димових газів, зверніться в сервісну службу або до технічного фахівця: + 381 31 783 927.

Якщо відповідаєте цим вимогам, Ви забезпечите собі економічне, безпечне і довгострокове використання нашої 
продукції.

У разі, якщо будь-які з цих умов не виконуються, то котел не може бути введений в експлуатацію!

1. Мінімальна відстань бічних сторін котла вįд стін примįщеннья
• лįва сторона: 50cm необхідно в будь-якому випадку!
• права сторона: 50cm, пįсля консультації з постачальником послуг, може бути зменшена на 10cm
• задня сторона: 40cm minimum
• передня сторона: 100cm, dovoljno da se otvore vrata i nesmetano održava kotao
• висота приміщення: 200cm мįнįмум

Це означає, що мінімальний розмір приміщення в основному 1.5m x 2m, висота 2m.

Це необхідно для того, щоб робįтниįк сервісу мįг здįйснити кожний рįк санацįю котла, i таким чином Ви зможете 
без перешкод пįдтримувати нормальний стан котла i димової труби.

В іншому випадку, ми прийшли б до того, що ми не в змозі виконати будь-яке втручання.

2. Для правильної роботи котел повинен бути розміщений у вентильованому 
приміщенні
Отвір для свіжого повітря повинен бути у нижній частині кімнати,  30cm
над підлогою поблизу котла, мінімальний розмір 100cm².
Потрįбен  отвір для зливу брудного повітря (пил з гранул і золи) у
верхній зоні приміщення, 20-30cm нижче стелі, мінімальний розмір
150cm².

Наслįдок того, що, через перевантаження, викликане нерегулярною
чисткою димоходів і димарįв в приміщенні відбувається концентрація
тютюнового диму, тому дуже важливо що є вентиляційний отвір для
зливу брудного повітря.

Ми виробляємо труби діаметром ø120mm з декоративними розетками i
накįнечником з сіткою, які можуть бути реалізовані у вигляді
вентиляційного отвору. Ці отвори повинні бути зроблені так, щоб в
нįякому разį не вįбулося їх засмічення.



3. За вįдведення димових газįв використувються виключно дiмарį Ø80 або Ø100 з 
силіконовими гумками
Якщо ви вирішили придбати димовį труби діаметром ø100mm, то зможете значно збільшити інтервал ïх 
чищення. Максимальна кількість димовįх труб, що з’єднують котел з димарем:

• T-трįйник – 1 шт
• Прямі труби 1000mm i 500mm – максимум 3m
• Koлįно 90° – 1 шт

У разі, якщо ви використовуєте два колįна 90°, довжина труби може складати максимум 2m.Горизонтально 
встановленį димовį труби не повиннį перевищувати 1m, з обов’язковим нахилом на котел 3-5%.Після закінчення 
встановлення димових труб ø80 або ø100mm, повинні бути ізольовані димохід або вільний прохід газів у 
зовнішнє середовище з адекватними кįнцевими елементами.

4. Ізольований димохид, який з’єднує котел, обов’язково повинен бути вичищений 
перед введенням в експлуатацію
Для всіх дефектів, які викликані відсутністю технічного обслуговування димових труб, виробник не несе 
відповідальність.
Мінімальний інтервал чищення димоходу – один раз на рік. Якщо труба має більший діаметр, інтервал 
збільшується, якщо це необхідно.
Димарі квадратної форми невеликих розмįрįв заважають правильнįй  роботį котла. До димаря, який з’єднується з
котлом, не повинен бути підключений будь-який інший споживач (другий котел, піч, обігрівач або інші 
опалювальні прилади).
У тому випадку, якщо це необхідно, щоб два котла, були з’єднані з одною системою димоходу, димохід повинен 
бути герметично закритий на котлі, який не використовується, з обов’язково потрįбне пįдтвердження сервįсноï 
служби що система димоходу змонтована правильно. В іншому випадку, ми не можемо взяти на себе 
відповідальність за збої і пошкодження котла.
Мінімальна висота зовнішнього ізольованого димаря 3m від точки підключення димохįдних труб Ø80 або Ø100.

5. Напруга мережі повинна бути стабільною 230V ± 5% макс
У разі невиконання цієї вимоги, періодичного падіння або стрибка напруги виробник не несе відповідальності за 
дефекти, викликані котлом.

6. Правильне розташування котла
Котел пįсля установки треба вирівняти налаштуванням ніжок.

Мінімальна відстань котла від негорючих і слабо горючих матеріалįв повинна
бути 50cm (бажано більше), та 100cm від легкозаймистих матеріалів!
У разі проведення димової труби через горючі матеріали, такі як дерев’яні
стіни, необхідно здįйснити вįдповįдну ізоляцію димохįдних труб.
Якщо котел встановлений на підлозі з горючих матеріалів, необхідно зробити
постамент з негорючих матеріалįв, розмįри якого більше, ніж розміри котла
(не менше 20 см від задньої і бічних не менше 40 cm від передньої сторони
котла).

Рекомендується, щоб всі горючі матеріали (меблі, штори, килимове
покриття), були на вįдстанį найменше 100 см від прямого джерела тепла.


