
ПРОТОЧНИЙ
ГАЗОВИЙ ВОДОНАГРІВАЧ
Установка, експлуатація та
Інструкція з технічного обслуговування

Дякуємо за придбання цього продукту.



Обраний вами проточний газовий водонагрівач компанії “ФЕРРОЛІ” був розро-
блений та виготовлений нашими спеціалістами. Кожний етап виробництва строго 
контролювався у відповідності з найсуворішими стандартами якості для задово-
лення ваших потреб.
Щоб забезпечити найкращу роботу вашого нового проточного газового водонагрі-
вача “ФЕРРОЛІ”, уважно прочитайте наступні інструкції.
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ОПИС, РІВНІ УСТАТКУВАННЯ
Водонагрівач “ФЕРРОЛІ” був розроблений та виготовлений з метою забезпечення 
зручного доступу (при правильному використанні) до гарячої води. Цей пристрій 
складається з наступних елементів (див. додану таблицю).

1.  Вбудований дивертер тяги: забезпечує правильне горіння навіть при зміні тяги 
у димоході.

2.  Теплообмінник: виготовлений із чистої електролітичної міді з теплоізоляцією, 
що забезпечує максимальну передачу тепла до води.

3.  Багатогазовий пальник: новітня технологія, що повністю використовує спожи-
тий газ. Перехід на інший тип газу можливий шляхом заміни форсунок та голки 
регулятора потужності.

5.  Запобіжний клапан запалювання: обладнаний електричною системою, що до-
зволяє газу поступати із пальника лише за безпечних умов – наявності полум’я.

6.  Ручка регулювання потужності: для вибору потрібної потужності вручну.
7.  Регулятор температури: для вибору потрібної температури гарячої води.
9.  Гідравлічний пристрій: автоматично активує механізми підігріву при відкрито-

му крані гарячої води. Він також являє собою СИСТЕМУ безпеки, бо відкриває 
рух газу до пальника лише коли у теплообміннику циркулює вода.

14.  Електрод іонізації: для визначення наявності полум’я.
15.  Електрод для запалювання пальника.
16.  Термостат обмеження температури.
17.  Мікроперемикач запалювання.
18.  Пристрій контролю димових газів: вимикає водонагрівач у випадку недо-

статньої тяги або наявності перешкод при відведенні димових газів.
19.  Батарейний відсік.
20.  Гідравлічний дренажний клапан.
21.  Електронний блок управління.
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МОДЕЛЬ 11 л/хв.

Вид знизу 

1 = Вихід гарячої води: R 1/2”.
2 = Вхід газу: R 1/2”.
3 = Вхід холодної води: R 1/2”.
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ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ЕЛЕКТРОННИЙ ВОДОНАГРІВАЧ
- Попередні перевірки
1.  Переконайтесь, що крани гарячої води закриті.
2.  Відкрийте газовий кран водонагрівача, розташований на газопідвідній трубі.
3.  Переконайтесь, що 1,5 В батарейки на місці, із правильною полярністю (+ та -) і що захисну 

пломбу знято.
4.  Переконайтесь також, що батарейки достатньо заряджені для роботи водонагрівача.
- Вибір потужності пальника
Ручка регулювання потужності дозволяє обирати мінімальну (   ) або максимальну (   ) по-
тужність водонагрівача, а також проміжні положення відповідно до потрібного рівня нагріву 
води; при її повертанні в положення    , пристрій нагріває воду з максимальною потужністю. 
Якщо така температура є надто високою, наприклад, влітку, або коли потрібна невелика 
кількість не дуже гарячої води, повертайте ручку в положення    , зменшуючи таким чином 
потужність (та споживання газу) майже вдвічі. У положенні • пристрій деактивовано.
- Вибір температури
Температуру води можна легко обирати за допомогою ручки регулятора температури: повер-
тайте її праворуч, щоб зробити гарячіше, або ліворуч, щоб зробити прохолодніше.
- Подача гарячої води
-  Після проведення вищезгаданих налаштувань водонагрівач готовий до роботи у цілком 

автоматичному режимі. При відкриванні крану гарячої води на електроді запалювання 
з’являється уривчастий розряд, що стає причиною спалахування пальника.

-  Усі електронні моделі мають зонд іонізації, встановлений у пальнику для контролю наяв-
ності правильного полум’я. У випадку відсутності газу або виникнення проблем із паль-
ником, система управління робить спробу автоматичного повторного запалювання. Якщо 
протягом кількох секунд полум’я не з’являється, водонагрівач вимикається.

-  Таким чином, необхідно усунути причини або елементи, що заважають подачі газу до водо-
нагрівача, на зразок випадкового закривання газового крану, закінчення газу в балоні тощо.

-  Вимкнення водонагрівача деактивується відкриванням або закриванням крану гарячої води.
-  Якщо після усунення видимих причин та відкривання крану гарячої води її подача не від-

новлюється, повторіть описану вище процедуру. Якщо проблема залишається, зверніться 
до Служби сервісного обслуговування.

-  Наявність полум’я у пальнику можна бачити крізь спеціальне віконечко.
- Вимикання водонагрівача
Пальник згасає автоматично, як тільки зникає потреба у побутовій гарячій воді.
Щоб запалити його знову жодних особливих кроків не потрібно.
Для повного вимикання пристрою, поверніть ручку регулювання потужності в положення •.
У випадку вимкнення на тривалий час, закрийте газовий кран зверху пристрою.
ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ
- Проти накипу
У місцях із жорсткою водою на стінках резервуару водонагрівача утворюється накип, що 
ускладнює теплопередачу. Для економії енерговитрат та подовження терміну служби при-
строю рекомендується встановлювати таку температуру води, яка потрібна в даний момент, 
обираючи її ручкою регулятора.
- Проти замерзання
Якщо водонагрівач встановлено у холодному місці, вода всередині може замерзнути та по-
шкодити його. Щоб уникнути цього, при імовірних морозах (наприклад, вночі) вживайте на-
ступні заходи.
1. Закрийте водяний кран на вході до водонагрівача.
2. Відкрийте кран гарячої води, розташований на нижчому рівні (наприклад, біде).
3.  Відкрийте дренажний клапан водонагрівача так, щоб до пристрою могло проникати пові-

тря, а вода могла виходити назовні. Дренажний клапан розташовано на дні водонагрівача. 
До нього легко дістатися не знімаючи кожух.

- Захист навколишнього середовища
Використані батарейки мають викидатись у відповідні контейнери.
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ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ

     Ручка регулювання потужності       Ручка регулювання температури

ІНСТРУКЦІЇ З УСТАНОВКИ
Коректна робота водонагрівача великою мірою залежить від його ПРАВИЛЬНОЇ установки. 
УСТАНОВКА МАЄ ЗДІЙСНЮВАТИСЬ ЛИШЕ КВАЛІФІКОВАНИМ ПЕРСОНАЛОМ, ЗГІДНО УСІХ ІН-
СТРУКЦІЙ, ВИКЛАДЕНИХ У ЦЬОМУ ТЕХНІЧНОМУ КЕРІВНИЦТВІ, ПОЛОЖЕНЬ ДІЮЧОГО ЗАКО-
НОДАВСТВА, НАЦІОНАЛЬНИХ ТА МІСЦЕВИХ НОРМ І ПРАВИЛ, А ТАКОЖ ВІДПОВІДНИХ УМОВ 
ВИКОРИСТАННЯ.
1. МІСЦЕ УСТАНОВКИ
1.1 Переконайтесь, що обраний водонагрівач є найбільш придатним:
    -  для адекватного задоволення вимог системи до гарячої води;
    -  для газу, що буде використовуватись (див. табличку даних водонагрівача);
    -  для необхідного для роботи тиску водопостачання (див. Таблицю характеристик).
1.2   Переконайтесь, що приміщення, де встановлено пристрій, відповідає усім вимогам діючих по-

ложень.
Зокрема, цей пристрій відноситься до типу водонагрівачів із “відкритою камерою” і має встанов-
люватись та використовуватись лише у місцях із постійною вентиляцією. Недостатнє надходження 
повітря для горіння перешкоджає нормальній роботі та відведенню димових газів. Крім того, димові 
гази, що утворюються за цих умов, є надзвичайно шкідливими для здоров’я, якщо розсіюються у 
середині приміщенняі. З цієї причини в місці установки не повинно бути пилу, вогнезаймистих мате-
ріалів чи об’єктів або корозивних газів. 
1.3   Розмістіть водонагрівач якомога ближче до кранів гарячої води, поблизу раковини, але В ЖОД-

НОМУ РАЗІ не над кухонною плитою. Він також має бути розміщений якомога ближче до димо-
ходу або початку труби для відведення димових газів.

2. ПІДКЛЮЧЕННЯ ГАЗУ ТА ВОДИ
2.1  Труби гарячої води мають бути якомога коротшими. Уникайте довгих секцій, щоби марно не 

втрачати тепло.
2.2  Проведіть відповідні підключення згідно схеми внизу та позначок на пристрої: холодна вода – F, 

гаряча вода – C. Уникайте перетяжок та зайвих перегинів труб. Рекомендується використову-
вати труби діаметром щонайменше 1/2’, а у випадку низького тиску води – 3/4’

Уникайте утворення в трубах гарячої води повітряних кишень. Продуйте труби підведення води.
2.3  Підключаючи до водонагрівача газ, встановіть кран, призначений для регулювання подачі газу.
Діаметр труби подачі газу має бути таким:
- для моделей ZEFIRO-11 – зовнішній діаметр в 15 мм.

G Газ C Гаряча F Холодна 
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3. НАСТІННИЙ МОНТАЖ
3.1   Як показано на рис. нижче, закріпіть у стіні пробки та гаки на відстані 170 мм одні від 

одних, по центру пристрою у вертикальному положенні.
3.2  Для надійності кріплення намітьте положення шурупів на відстані 560 мм від пробок. Шу-

рупи мають бути рознесені один від одного на 170 мм (на 85 мм від осі симетрії).
3.3  Навісьте водонагрівач на гаки та вкрутіть шурупи для фіксації пристрою на стіні.
3.4  Під’єднайте гнучкі трубки подачі гарячої та холодної води, не забувши перевірити їхню 

герметичність. Щоб уникнути проблем із циркуляцією, не знімайте вхідний фільтр холод-
ної води.

ZEFIRO
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4. ВІДВЕДЕННЯ ДИМОВИХ ГАЗІВ
4.1  Розмір труби для відведення димових газів має складати Ø 110 мм.
4.2  Масові потоки для обчислення диму наведено у таблиці технічних характеристик на ст. 9.
4.3  Перевірка відведення димових газів: при роботі водонагрівача із номінальною потужніс-

тю перевірте герметичність усієї системи відведення димових газів за допомогою інтер-
ференційного дзеркала або будь-якого іншого схваленого засобу вимірювання.

4.4  Технічне обслуговування.
Рекомендується щорічне сервісне обслуговування пристрою. Проводити його має офіційна 
Служба сервісного обслуговування.
5. ДЕМОНТАЖ зовнішнього кожуха
Якщо з якоїсь причини або для зручності установки кожух треба зняти:
5.1  Зніміть ручки регулятора газу та температури, потягнувши їх на себе.
5.2  Відкрутіть гвинти, які кріплять кожух.
5.3  Встановіть ручки назад, насунувши їх на тримачі.
6. ПЕРЕВІРКА ТА ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ
6.1  Переконайтесь, що установка відповідає УСІМ ДІЮЧИМ ПОЛОЖЕННЯМ ЗАКОНУ, А ТА-

КОЖ НАЦІОНАЛЬНИМ ТА МІСЦЕВИМ НОРМАМ.
6.2  Перевірте ГЕРМЕТИЧНІСТЬ контурів ВОДИ та ГАЗУ.
6.3  Запустіть водонагрівач, дотримуючись інструкцій для кожної моделі, та ПЕРЕВІРТЕ КО-

РЕКТНІСТЬ РОБОТИ, давши йому попрацювати 15 хвилин.
6.4  Для правильного встановлення ручки регулятора температури, сумістіть рисочку з 
останньою ділянкою дуги, зображеної на рис. праворуч.
6.5  Проінструктуйте інших користувачів щодо правильної експлуатації водонагрівача 
та передайте їм цю збірку інструкцій.
7. ЗАХИСНИЙ ПРИСТРІЙ ВІДВЕДЕННЯ ДИМОВИХ ГАЗІВ (термостат димових газів)
7.1  Захисний пристрій водонагрівача забезпечує правильне відведення парів та димових га-

зів; тому не деактивуйте його або не проводьте із ним якихось робіт.
7.2  Якщо захисний пристрій втручається в роботу водонагрівача в момент запуску, перевірте 

вихід димових газів, скориставшись інтерференційним дзеркалом або будь-яким відповід-
ним та схваленим засобом вимірювання.

7.3  У випадку виявлення дефекту, використовуйте лише оригінальні запчастини, інакше за-
хисний пристрій може працювати некоректно.

7.4  Заміна термостату має проводитись кваліфікованими техніками у такому порядку:
-  зняти дефектний термостат, відкрутивши 2 гвинти кріплення;
-  встановити новий оригінальний термостат;
-  закріпити термостат на належному місці, не затягуючи гвинти надто сильно;
-  перевірити коректність його роботи.
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Зверніть увагу:
Не забудьте зробити у приміщенні, де встановлено водонагрівач, вентиляційний отвір 
(як це вимагається діючими нормами та правилами).



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ZEFIRO-11

КАТЕГОРІЯ ГАЗУ II2H3+

ТИП ПРИСТРОЮ B11BS

ТИП УСТАНОВКИ Внутрішня

ТЕПЛОВА ПОТУЖНІСТЬ – кВт макс.
мін.

21,1 
8,1

КОРИСНА ПОТУЖНІСТЬ – кВт макс.
мін.

18,9
7,1

ВЕЛИЧИНА СПОЖИВАННЯ ВОДИ (л/хв.) 
ТА ТЕМПЕРАТУРА (a)
40°C (DT=25°C)
65°C (DT=50°C) 

6,5 – 10,8
2,4 – 5,4

МІН. ТИСК ВОДИ (бар)
ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРИ
40°C (DT=25°C)
65°C (DT=50°C) 

0,45
0,15

MAКС. ТИСК ВОДИ (бар) 10

СПОЖИВАННЯ ГАЗУ
ПРОПАН G-31 (кг/год.)

макс.
мін.

1,65
0,63

ПРИРОДНИЙ ГАЗ G-20 (м3/год.) макс.
мін.

2,23
0,86

ТИСК ГАЗУ
На вході водонагрівача (мбар)
Бутан G-30
Пропан G-31
Природний газ G-20

ВІДВЕДЕННЯ ДИМОВОГО ГАЗУ (кг/год.)
Природний газ G 20
Пропан G 31

макс. – мін.
макс. – мін.

28 – 30
37
20

60,7 – 45,1

56,8 – 42,2

Джерело електропостачання 3V =

СЕРТИФІКАТ CE 0461BT0927



ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Для чищення зовнішнього кожуха використовуйте ганчірку та мильну воду. Не використовуй-
те абразивних миючих засобів або розчинників. Висока якість використаних матеріалів та 
суворий контроль, якому пристрій піддавався протягом виробництва, забезпечують довго-
вічність його для повного задоволення потреб користувача. Щоб подовжити термін служби 
цього водонагрівача, рекомендується перевіряти та чистити його всередині раз на рік. Ця 
процедура має проводитись Службою сервісного обслуговування.
ПЕРЕХІД НА ІНШИЙ ТИП ГАЗУ
Усі операції переходу, описані нижче, мають здійснюватися лише кваліфікованим персона-
лом (дотримуючись професійних технічних вимог, передбачених діючими нормами та прави-
лами), на зразок місцевої Служби сервісного обслуговування.
Компанія “ФЕРРОЛІ” відмовляється від будь-якої відповідальності за пошкодження або 
травми, викликані втручанням у роботу приладу некваліфікованих та неавторизованих осіб.
Зверніть увагу: Як зазначено на табличці технічних даних, цей водонагрівач пристосо-
ваний для конкретного типу газу. При потребі модифікації необхідно отримати спеці-
альний набір для переходу, доступний через Службу сервісного обслуговування, та 
діяти таким чином:
1. Перекрийте подачу газу та води, зніміть ручки та кожух.
2.  Замініть форсунки пальника (1) тими, що містяться в наборі та зазначені в таблиці.

   

3.  Замініть голку регулятора потужності (2) тією, що міститься в наборі для переходу, пере-
конавшись у її правильному положенні.

4.  На підтвердження переходу прикріпіть (поряд із табличкою технічних даних) стікер, що 
міститься в наборі.

ZEFIRO
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МОДЕЛІ
ДІАМЕТРИ ФОРСУНОК

Зріджений газ Природний газ

ZEFIRO-11 0,72 1,15



Електромонтажна схема

ZEFIRO
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Ionisation Іонізація

Discharge electrode розрядний електрод

PCB Блок управління

Fume T. термостат димових газів

Safety T. запобіжний термостат

EARTH (black) земля (чорна)

microswitch мікроперемикач

Gas valve газовий клапан




