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ÎNCĂLZITOR INSTANT PE GAZ
MANUAL DE INSTALARE, UTILIZARE ȘI ÎNTREŢINERE

GÁZÜZEMŰ ÁTFOLYÓS VÍZMELEGÍTŐ
BESZERELÉSI, HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ

ПЛИНСКИ БОЈЛЕР ЗА ТРЕНУТНО ЗАГРЕВАЊЕ ВОДЕ
ПРИРУЧНИК СА УПУТСТВИМА ЗА УПОТРЕБУ И ОДРЖАВАЊЕ

PLINSKI BOJLER ZA TRENUTAČNO ZAGRIJEVANJE VODE
PRIRUČNIK SA UPUTAMA ZA UPOTREBU I ODRŽAVANJE

PLINSKI BOJLER ZA TRENUTNO GRIJANJE VODE
PRIRUČNIK SA UPUTSTVIMA ZA UPOTREBU I ODRŽAVANJE
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RO ATENŢIONARE
Acest manual conţine date și informaţii de-
stinate utilizatorului cât și instalatorului. Utili-

zatorul trebuie să acorde atenţie mai ales capitolelor: 
Atenţionări generale și de siguranţă, Dispozitivul de 
fum, Punerea în funcţiune.
În anumite puncte ale manualului se folosesc sim-
bolurile:

 ATENŢIE – referitor la acţiunile care 
necesită o precauţie deosebită și o pregătire 
adecvată

 INTERZIS – referitor la acţiunile care NU 
TREBUIE executate absolut de loc.

Marca CE pe care produsul o poartă indică confor-
mitatea produsului cu Directivele Europene
• Directiva aparatele gazoși 2009/142/CE
• Directiva privind stabilirea cerinţelor în ma-

terie de proiectare ecologică aplicabile pro-
duselor cu impact energetic (2009/125/CE)

• Directiva privind indicarea, prin etichetare şi 
informaţii standard despre produs, a consu-
mului de energie şi de alte resurse al produ-
selor cu impact energetic (2010/30/UE)

• Regulamentul delegat (UE) nr. 812/2013
• Regulamentul delegat (UE) nr. 814/2013

FIGYELMEZTETÉS
Jelen útmutató a felhasználó és az üzembe 
helyező számára tartalmaz információkat. 

A felhasználónak elsősorban a következő feje-
zetekre szükséges odafigyelnie: Általános és 
biztonsági figyelmeztetések, Füstkivezetést 
ellenőrző készülék, Beüzemelés.
Az útmutató egyes bekezdéseinél a következő 
jelzések találhatóak:

 FIGYELEM = különleges elővigyázatosságot 
és megfelelő felkészültséget igénylő te-
vékenységek esetén

 TILOS = az abszolút kerülendő te-
vékenységek esetén

A CE jelzés, amellyel a terméket ellátták, tanúsítja, 
hogy a termék a következő Európai Irányelveknek 
megfelel:
• 2009/142/EK irányelv gázüzemű berendezésekről
• 2009/125/EK irányelv az energiával kapcso-

latos termékek környezetbarát tervezéséről
• 2010/30/EU irányelv az energiafogyasztás 

címkézéssel történő jelöléséről
• 812/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelet
• 814/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelet

НАПОМЕНАНАПОМЕНА
Овај приручник садржи податке и 
информације намењене како кориснику 

тако и инсталатеру апарата.
Корисник посебно мора обратити пажњу на 
поглавља: Општа упозорења и сигурност, 
Димни склоп, Пуштање у рад.
У неким деловима приручника коришћени су симболи:

 ПАЖЊА = за радње које захтевају посебну 
пажњу и прикладну обуку

 ЗАБРАЊЕНО = за радње које никако не смете 
извршити

Ознака ЦЕ (ЕЗ) која се налази на апарату 
означава да је он у складу са следећим 
Европским директивама:
• Директива Примена гаса 2009/142/CE
• Директива екокомпатибилног плана 

производа у вези са енергијом 2009/125/CE
• Директива о означавању коришћења 

енергије на етикетама 2010/30/UE
• Делегирана уредба (EU) бр. 812/2013
• Делегирана уредба (EU) бр. 814/2013

HR NAPOMENA
Ovaj priručnik sadrži podatke i informacije 
namijenjene kako korisniku tako i instala-

teru aparata.
Korisnik posebice mora obratiti pažnju na po-
glavlja: Opća upozorenja i bezbjednost, Dimni su-
stav, Puštanje u rad.
U nekim dijelovima priručnika korišteni su simboli:

 POZOR = za radnje koje zahtijevaju po-
sebni pozor i prikladnu obuku

 ZABRANJENO = za radnje koje se nipošto 
NE SMIJU izvršiti

Oznaka CE (EZ) koja se nalazi na aparatu 
označava da je on sukladan sljedećim Europskim 
smjernicama:
• Direktiva 2009/142/CE aparatima na plinovita 

goriva
• Direktiva 2009/125/EC u vezi sa zahtjevima 

za ekološki dizajn proizvoda koji koriste 
energiju

• Direktiva 2010/30/EU o iskazivanju potrošnje 
energije uz pomoć oznaka

• Delegirana uredba (EU) br. 812/2013
• Delegirana uredba (EU) br. 814/2013

NAPOMENA
Ovaj priručnik sadrži podatke i informacije 
namijenjene kako korisniku tako i instala-

teru aparata.
Korisnik posebno mora obratiti pažnju na po-
glavlja: Opšta upozorenja i bezbjednost, Dimni 
sklop, Puštanje u rad
U nekim dijelovima priručnika korišćeni su simboli:

 PAŽNJA = za radnje koje zahtijevaju po-
sebnu pažnju i prikladnu obuku

 ZABRANJENO = za radnje koje se nipošto 
NE SMIJU izvršiti

Oznaka CE (EZ) koja se nalazi na aparatu 
označava da je on u skladu sa sljedećim Europ-
skim direktivama:
• Direktiva gasne aparate 2009/142/CE
• Direktiva ekokompatibilnog plana proizvoda 

u vezi sa energijom 2009/125/CE
• Direktiva o označavanju korišćenja energije 

na etiketama 2010/30/UE
• Delegirana uredba (UE) br. 812/2013
• Delegirana uredba (UE) br. 814/2013

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει δεδομένα και 
πληροφορίες που προορίζονται τόσο για το 

χρήστη όσο και για τον εγκαταστάτη. Ειδικότερα ο 
χρήστης πρέπει να δώσει προσοχή στα κεφάλαια: 
Γενικές προειδοποιήσεις και διατάξεις ασφαλείας, 
Διάταξη καπναερίων, Θέση σε λειτουργία. Σε 
μερικά μέρη του εγχειριδίου χρησιμοποιούνται τα 
σύμβολα:

 ΠΡΟΣΟΧΗ = για ενέργειες που απαιτούν 
ιδιαίτερη επιφύλαξη και κατάλληλη 
προετοιμασία

 ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ = για ενέργειες που ΔΕΝ 
ΠΡΕΠΕΙ να εκτελούνται για κανένα λόγο

Η σήμανση CE τοποθετημένη επί του προϊόντος 
υποδεικνύει ότι το ίδιο συμμορφούται με τις 
ακόλουθες Ευρωπαϊκές Οδηγίες: 
• Οδηγία σχετικά με τις συσκευές αερίου 

2009/142/EK
• Οδηγία 2009/125/EK οικολογικού σχεδιασμού 

όσον αφορά τα συνδεόμενα με την ενέργεια 
προϊόντα

• Οδηγία 2010/30/ΕΕ για την ένδειξη της κατανά-
λωσης ενέργειας μέσω επισήμανσης

• Κατ ‘ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 
812/2013

• Κατ ‘ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 
814/2013
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REPUBLIKA SRBIJA

Употреба апарата захтева строго поштовање неких основних 
сигурносних правила, као што су:

 Немојте користити апарат за друге намене за које исти није 
предвиђен.

 Строго је забрањено запушивати крпама, хартијом или чим 
другим усисне или расипне решетке и отвор за вентилацију 
простроије у којој је апарат постављен.

 Уколико осетите мирис плина, не смете никако укључивати 
електричне прекидаче, телефон или било који други 
предмет који би могао произвести варнице. Проветрите 
просторију тако што ћете широм отворити врата и прозоре 
и затворите централну славину плина.

 Немојте стављати никакве предмете на апарат.
 Немојте остављати посуде и запаљиве супстанце у 

просторију у којој је апарат инсталиран.
 Не препоручујемо Вам да покушате да поправите AПАРАТ 

уколико се исти поквари и/или почне лоше да ради.
 Није препоручљиво да деца или неискусне особе користе 

апарат.

 Забрањено је вршити интервенције на херметички 
затвореним елементима.

Да би употреба апарата била што боља, имајте на уму:
- уколико апарат повремено перете споља водом и сапуном, поред тога 

што ћете побољшати његов естетски изглед, заштити ћете панеле од 
корозије и на овај начин продужити век трајања апарата

- немојте користити абразивне раствараче, прашину и сунђере
- немојте чистити апарат и/или његове делове са честицама 

које се лако могу запалити (на пример: бензин, алкохол, 
нафта, итд.).

ОПШТА УПОЗОРЕЊА  И СИГУРНОСТ 
Приручник са упутствима чини саставни део апарата па га 
зато морате пажљиво сачувати и он увек мора следити апарат; 
уколико изгубите или оштетите приручник, затражите нову 
копију од Центра за техничку асистенцију.

 Апарат мора инсталирати, а сваку интервенцију 
сервисирања и одржавања на њему мора извести 
квалификовано особље, у складу са одредбама закона од 
нормама које су на снази.

 Саветујемо Вам да се обратите специјализованом особљу 
да бисте инсталирали апарат.

 Апарат се мора користити за оно за шта га је и предвидео 
произвођач. Не сносимо никакву нити уговорну нити 
вануговорну одговорност уколико дође до наношења 
штете особама, животињама или стварима због погрешног 
инсталирања, подешавања и одржавања или због 
погрешне употребе апарата.

 Сигурносни елементи или елементи за аутоматско 
подешавање апарата не смеју се измењивати током 
читавог његовог животног века, осим уколико то не учини 
сам произвођач.

 Овај апарат служи за производњу топле воде, те га зато 
морате прикључити на мрежу за дистрибуцију топле 
санитарне воде, на компактибилан начин у складу са 
његовим учинком и његовом снагом.

 Уколико дође до цурења воде, затворите довод воде и 
што пре обавестите квалификовано особље из Центра за 
техничку асистенцију.

 Уколико планирате дуго да будете одсутни, затворите 
довод плина. У случају да постоји ризик од смрзавања, 
испразните воду из котла, која се у њему налази.

 Уколико се апарат поквари и/или лоше ради, деактивирајте 
га и немојте нипошто покушавати да га поправите или да 
директно извршите интервенције на њему.

 Одржавање апарата морате извршити бар једном 
годишње: испланирајте то на време у договору са Центром 
за техничку асистенцију; уштедећете тако време и новац.

 Производ на крају радног века не сме да се одлаже као 
уобичајени чврст кућни отпад, већ мора да се преда најближем 
центру за рециклажу.

У амбалажи бојлера налазе се: 
ком. 2 ручице које треба да фиксирате за командну таблу 

након инсталирања
ком. 1 филтер за воду који треба да поставите на улазни 

прикључак вентила за воду. 

              Fonte 11 AE Fonte 14 AE
kW  kcal/h kW kcal/h

Називна корисна снага 18,9 16.273 23,7 20.374
Називни топлотни капацитет 21,8 18.748 27,2 23.392
Минимална корисна снага 7,5 6.424 7,5 6.424
Минимални топлотни капацитет 9,0 7.740 9,0 7.740
ТИП ПЛИНА    ПЛИН 

МЕТАН ТЕКУЋИ ПЛИН    ПЛИН 
МЕТАН ТЕКУЋИ ПЛИН

G20  G30     G31   G20    G30       G31
П.Ц.И. (15° Ц 1013 мбар) MJ/m3 34,02 116,09 88 34,02 116,09 88
WI      (15° Ц 1013 мбар) MJ/m3 45,67  80,58 70,69 45,67 80,58 70,69
Називни притисак напајања mbar 20 30 30 20 30 30
Потрошња m3/h 2,31 - - 2,88 - -

kg/h - 1,72 1,69 - 2,14 2,11
Притисак пламеника   mбар 12,20 27,50 35,10 13,00 27,00 34,30
Ø дизна пилот пламена мм 0,35 0,25 0,35 0,25
Ø  дизна главног пламеника мм 1,18 0,71 1,18 0,72
дизне       N. 11 13
Ø прикључак за плин 1/2”  1/2”
Пуни проток дима g/s 13,20  12,40 13,00 18,40 17,70 19,00
Температура дима °C 185 180 182 168 163 158
Категорија II2H3B/P
Земља намене SRB
ВОДА Fonte 11 AE Fonte 14 AE

Подручје преузимања   л/мин select. min.
da 2,5  a 5

select. max  
da 5  a 10,8 

select. min.
da 2,5  a 6,7

select. max  
da 6,7  a 13,6

Пораст температуре воде °Ц око 50 око 25 око 50 око 25
Минимални притисак бар 0,2 0,2
Називни притисак  бар 2 2
Максимални притисак бар 10 10
Ø прикључци за воду  1/2” 1/2”
Ø цев за избацивање дима мм 110 130
Димензије и тежина АПАРАТ АМБАЛАЖА АПАРАТ АМБАЛАЖА
Висина мм 592 655 650 713
Ширина мм 314 361 363 410
Дубина мм 245 280 245 280
Тежина Кг 11,10 12,30 12,60 14,0
Примечание: температура холодной воды составляет 15 °C

  

1. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
1.a  Технички подаци
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сл.2
1 Склоп за контролу испуштања дима
2 Испусни поклопац 
3 Измењивач топлоте
4 Електрода за паљење
5 Пламеник
6 Вентил за воду
7 Регулатор температуре
8 Вентил за плин
9 Улаз за плин
10 Регулациони шраф
11 Електронска апаратура
12 Кутија за батерију 
13 Економизер
14 Прикључак притиска за плин
15 Пилотски пламеник
 

2. ИНСТАЛИРАЊЕ
2.a  Законски прописи (сл.3)
Употреба плинских апарата подложна је законском прописивању. 
Стога је неопходно придржавати се законских прописа нормама 
које су на снази.
Када су у питању течни петролејски плинови (ГПЛ), апарат 
се мора инсталирати у складу са упутствима предузећа и 
задовољити захтеве горе поменутих норми.

2.b  Постављање на зид (сл.4)
Мере предострожности 
Немојте инсталирати овај апарат у просторију у којој има 
прашине или масне паре и/или корозивних супстанци. 
- Апарат морате инсталирати на прикладни зид и у близини 

цеви за одвођење дима. 
- Да би било могуће изводити операције у вези са одржавањем 

апарата, око истог треба да оставите минимални слободан 
простор као што је означено на сл. 3

Смештај 
- бојлер не смете херметички да затворите у какав комад 

намештаја или у нишу, већ за исти морате предвидети 
довољан доток ваздуха (сл. 4) 

- бојлер не смете поставити изнад шпорета или каквог другог 
апарата за кување како не би дошло до таложења масноћа 
из паре која се ствара кувањем, па због тога и до лошег рада 
апарата

-  зидови који су осетљиви на топлоту (као на пример, они од 
дрвета) морају бити заштићени прикладном изолацијом.

- на сл. 4 приказана је висина на којој се апарат мора 
намонтирати на зиду 

11 14
C 244 274
E 605 640
F 150 155

2.c  Вентилирање просторије
Инсталирање бојлера мора бити подређено свим одредбама 
које садржи норма а које су на снази. 
Погледајте параграф 2.a. овог приручника са упутствима.
Пажња: Oвај апарат може да се инсталира и да ради искључиво 
у просторијама које се непрекдино вентилирају, као што 
прописује норма. 

Количина ваздуха
Неопходно је да у просторијама, у којима су инсталирани плински 
апарати (типа Б), може доћи онолико ваздуха колико је потребно за 
уобичајено сагоревање плина и проветравање просторије.
- забрањено је да у истој просторији истовремено раде 

аспиратори, камини и апарати који су слични бојлеру јер је то 
опасно.

- просторија у којој је инсталиран бојлер мора поседовати 
регуларни прикључак за ваздух, који ће проветравати 
просторију.

Доток ваздуха
Природни доток ваздуха мора се одвити директним путем кроз:
- перманентне отворе који се обично остављају у зиду просторије 

коју треба вентилирати, а који су окренути ка вани;
- цеви за вентилацију, појединачне или колективне разгранате.
Ваздух за проветравање мора се узети директо споља и то у 
средини која је далеко од извора загађивања.
Дозвољена је такође и индиректна вентилација, путем 
преузимања ваздуха из просторија које се налазе уз просторију 
коју треба вентилирати, али се у том случају морате придржавати 
следећих упозорења и ограничења:
- просторија која се налази уз просторију коју треба да 

вентилирате мора поседовати директну вентилацију;
- у просторији коју треба да вентилирате морају се налазити 

искључиво апарати који су прикључени на испусну цев;
- просторија која се налази поред просторије коју треба да 

вентилирате, не сме бити спаваћа соба и не сме представљати 
заједнички део стана;

- просторија, која се налази поред оне коју треба да 
вентилирате, не сме бити средина у којој постоји опасност 
од избијања пожара, као што су депои, гараже, складишта 
запаљивог материјала, итд.

- просторија која се налази поред оне коју треба да вентилирате, 
не сме бити доведена до депресије у односу на просторију коју 
треба да вентилирате због супротоног цуга (до супротног цуга 
може доћи уколико се у просторији налази један други апарат, 
који при раду користи било коју врсту горива, или камин, или 
било који апарат за аспирацију, за који није остављен улаз за 
ваздух);

- проток ваздуха из просторије која се налази поред оне коју 
требада вентилирате, мора се одвијати слободно кроз 
перманентне отворе.

2.d Електрични прикључак са батеријом
Апарат се напаја преко дуготрајне алкалне батерије од 1,5 В, 
модела ЛР20, па га зато не морате прикључити на електричну 
мрежу.

ПРИКЉУЧИВАЊЕ НА КАРТИЦУ (сл.5)
ГНN3 Уземљење
СВ2 Електровентил пламеника
СВ1 Пилот електровентил
СW Контакт за микро прекидач за воду
НЦ Некоришћено
В+ Напајање позитивни пол
ГН2 Напајање негативни пол
ГН1 Контакт за микропрекидач за воду
Т.Л. Гранични термостат за воду
T.Ф. Термостат за дим
M.С. Микро прекидач за воду
Б Кутија за батерију

2.e Прикључак на плин
Погледајте параграф 2.a. у овом приручнику са упутствима.
Одредите пречник цеви у складу са нормама које су на снази.  
Пре него што поставите апарат, морате дунути у цев за плин, 
како бисте уклонили евентуалне парчиће од обраде. Повежите 

Ознака производа – Опис Fonte 11 AE Fonte 14 AE
Класа енергетске ефикасности при загревању воде - A A -
Назначени профил пуњења - M L -
Енергетска ефикасност при загревању воде ηwh 73,8 76,9 %
Дневна потрошња напајања Qfuel 8,542 16,214 kWh
Годишња потрошња напајања AFC 6 12 GJ
Јачина звука изнутра LWA 56 58 dB(A)
Емисија азотних оксида NOx 114 120 mg/kWh
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бојлер на цев за плин на унутрашњој инсталацији, а на улазу у 
апарат поставите славину за контролу и отварање плина. 
Бојлери који раде на ГПЛ и који се напајају плином из боца, 
које поседују склопове за контролу и регулацију, морају бити 
повезани тако да гарантују сигурносне услове са особе и за 
околни простор. 
Правилно се придржавајте одредби.
При првом пуштању апарата у погон, особље које је професионално 
квалификовано мора извршити следеће провере: 
- проверу да унутрашњи и спољашњи склоп за довод плина не 

пуста плин; 
- мора регулисати проток плина према снази коју захтева 

апарат; 
- мора проверити да се апарат напаја врстом плина за који је 

исти и предиспониран;
- мора проверити да вредност притиска довода плина одговара 

вредноцтима, које су означене на плочици; 
- да је склоп за довод плина довољно велики да може довести 

плин до апарата у довољној количини те да склоп поседује 
све елементе за сигурност и контролу, који су предвиђени 
нормама које су на снази.

Уколико планирате дуго времена да будете одсутни, морате 
заврнути главну славину за довод плина до апарата.  
Немојте зачепити отворе за вентилирање просторије у којој је 
инсталиран плински апарат, како не би дошло до стварања опасних 
ситуација као што су токсичне и експлозивне мешавине.
Немојте користити цеви за плин као уземљење за електричне 
апарате.

2.f Прикључак на воду   
Повежите бојлер на мрежу за воду па поставите славину за 
контролу воде на улазу у апарат. Посматрајући апарат, улаз за 
хладну воду се налази с десне стране, док се излаз за топлу 
воду налази с леве стране.  

 Поставите филтер у улазни прикључак вентила за воду. 

 Скините пластичну матицу са прикључка за излаз топле 
воде пре но што га прикључите на мрежу за воду.  

Уверите се да цеви Ваше инсталације за воду нису употребљене 
као прикључци за уземљење Ваше електричне или телефонске 
инсталације, с обзиром да уопште нису прикладне за такву 
употребу. 
За кратко време могло би доћи до тешког оштећења цеви и 
апарата.

СКЛОП ЗА ВОДУ (сл.6)
1 Испусни поклопац
2 Склоп за контролу дима
3 Гранични термостат за воду
4 Измењивач топлоте
5 Пламеник
6 Електрода за детекцију
7 Пилотски пламеник
8 Електрода за паљење
9 Бризгаљка
10 Излаз за топлу воду
11 Прикључак притиска
12 Селектор температуре
13 Вентури
14 Вентил за воду
15 Сигурносни вентил за воду 
16 Филтер за воду
17 Мембрана
18 Улаз на хладну воду
19 Економизер
20 Вентил за плин
21 Контролни склоп
22 Филтер за плин
23 Батерија
24 Електронска картица  
25 Микропрекидач

2.g Избцивање честица изгарања
Бојлери су типа Б11БС, дакле поседују склоп за контролу 
избацивања дима.
У вези са избацивањем честица изгарања придржавајте се 
одредби прописаних нормативом које су на снази.

Прочитајте такође параграф 2.2. овог приручника са упутствима.
Плински апарати, који поседују прикључак за цев за избацивање 
дима, морају бити директно прикључени на оџаке или димњаке, чија 
је ефикасност загарантована; само уколико истих нема, дозвољено 
је да плински апарати избацују честице изгарања напоље. 
Повезивање апарата на оџак или димњак врши се преко димних 
канала. 
Димни канали морају бити повезани на оџак или димњак у 
истој просторији у којој је инсталиран и апарат или барем у 
просторији која се налази поред оне у којој је инсталиран апарат; 
поменути канали не смеју пропуштати и морају бити израђени 
од материјала, који су прикладни и који ће бити отпорни током 
времена на нормална механичка напрезања, на топлоту и 
на дејство честица изгарања и на кондензовану вода која би 
евентуално могла од њих настати. У било којој тачки димних 
канала и при било каквим спољашњим условима, температура 
димова мора бити виша од температуре росне тачке.

СКЛОП ЗА КОНТРОЛУ ИЗБАЦИВАЊА ДИМОВА
Апарат поседује склоп за контролу избацивања димова. Овај 
склоп контролише правилно избацивање честица изгарања, 
односно контролише проток изгорелих плинова ка испусној цеви 
и димњаку.
Контролни склоп се састоји од “термостата”, који је прикључен 
на електричну апаратуру, када се он укључи, долази до прекида 
протока плина како до главног пламеника тако и до пилота 
пламена. До укључивања контролног склопа може доћи уколико 
се испусна цев или димњак скроз или делимично запуше.
Да бисте ресетовали рад апарата, неопходно је да 
притиснете дугме за термостат димова (сл. 7), а да потом 
затворите и отворите славину за топлу воду.
Уколико се склоп поквари или се покваре његови електрични 
прикључци, апарат се неће моћи пустити у рад, па је на овај начин 
загарантована безбедност. Уколико, међутим, непрекидно дође 
до довођења апарата у безбедно стање, које изазове контролни 
склоп, неопходно је да затражите интервенцију квалификованог 
и обученог техничара, у складу са законом бр. , како би он 
проверио да ли се честице изгарања правилно избацују и да ли 
су испусна цев и/или димњак ефикасни, поштујући прописе у 
вези са инсталирањем које су на снази.
Строго је забрањено вршити интервенције на контролном 
склопу како би се изменило његово стање или спречила 
његова интервенција; у супротоном, Ваша безбедност и 
безбедност особа које са Вама живе биће угрожена.  
Само и искључиво квалификован и овлашћени техничар, који 
припада нашој служби за техничку асистенцију, може вршити 
интервенције на контролном склопу с јединим циљем да 
провери правилан рад склопа или да исти замени у случају да 
је овај покварен.
Укполико је неопходно, замените контролни склоп; 
упозоравамо Вас да искључиво користите „оригинални 
резервни део”, који ће Вам испоручити произвођач, с 
обзиром да је овај склоп осмишљен, проучен и подешен да 
буде спарен са апаратом.

2.h Трансформација плина
Операција трансформације апарата са плина из једне породице 
на плин из друге породице може се лако извести чак и онда када 
је апарат инсталиран. Упутства за трансформацију и регулацију 
разних врста плинова наведене су у наставку.
Подсећамо Вас да операције трансформације мора извршити 
оспособљено и квалификовано особље, у складу са законом бр. 
46. од 5. марта 1990. год.; осим тога, треба поштовати одредбе 
које су садржане у нормама које су на снази.

ТРАНСФОРМАЦИЈА СА МЕТАНА НА ГПЛ
Операција трансформација апарата са плина из једне породице 
на плин из друге породице може лако да се изврши чак и када је 
апарат већ инсталиран.  
Пре вршења било које интервенције, уверите се да је затворен 
довод плина на апарат.

I – ЗАМЕНА ПИЛОТ БРИЗГАЉКЕ
- откачите цевчицу пилот пламена (сл. 8)
- скините пилот бризгаљку  
- поставите бризгаљку и дихтунг, које се налазе у гарнитури за 

трансофрмацију плина (сл. 9)
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3.a  Рад
Бојлери су плински апарати који тренутно производе топлу воду. 
Преузимање топле воде може да се изврши из једне или више 
славина за преузимање. 
На захтев за топлом водом, отварањем једне славине за 
преузимање, главни пламеник се пали, а бојлер загрева воду, 
која у њега дотиче. 
Ови апарати за модулирање пламена посебно су прикладни 
за употребу са модерним славинама, као што су механичке 
мешалице и термостати.
За разлику од традиционалних бојлера са фиксним пламеном, 
овај бојлер поседује вентил модулатор, који оптимизује учинак 
бојлера, с обзиром да омогућује да апарат ради са мањим 
воденим притиском и мањим протоком, а пламен се мења у 
зависности од количине преузете воде, како би температура 
испоручене воде остала константна.
Бојлери су апарати са аутоматском варијацијом снаге 
“ПРОПОРЦИОНАЛНОГ” типа, односно у стању су да 
прилагоде утрошак плина (модулација пламена) преузимању 
воде, које бива сваки пут тражено.
Овај апарат поседује електричну апаратуру, напаја се путем 
батерије од 1,5 V, која обезбеђује аутоматско паљење пилот 
пламена, а потом пламеника, сваки пут када постоји потреба за 
топлом водом.
Контрола паљења и присуства пламена врши се са картице 
путем јонизације пламена. 
Модели 11: за преузимање воде од 2,5 до 5,5 л/мин температура 
достављене воде остаје мање више непромењена на вредности 
од око 60°Ц (у оваквом стању вентил за плин доставља 
пламенику количину плина која је пропорционална траженој 
количини воде), преко 5,5 л/мин све до 11 л/мин температура 
воде варира од 60°Ц до 40°Ц.
Модели 14: за преузимање воде од 2,5 до 7 л/мин температура 
достављене воде остаје мање више иста односно има вредност 
од 60°Ц (у оваквом стању вентил за плин доставља пламенику 
количину плина која је пропорционална количини тражене воде), 
преко 7 л/мин све до 14 л/мин температура воде варира од 60°Ц 
до 40°Ц.

3.b Употреба апарта
Уверите се да су славина за плин и све славине за воду 
затворене отворите славину бројача плина или боце за текући 
петролејски плин (ГПЛ)
- отворите славину за плин, која није у серији достављена, 

а која се налази непосредно пре бојлера, на цеви за довод 
плина

- окрените ручицу A ка великом пламену  (ON  ), а док 
је окрећете у правцу малог пламена, треба да је лагано 
притиснете и да наставите да је окрећете

- када буде вода затражена, склоп за аутоматско паљење пали 
пилот пламен, када установи да пламен постоји, упалиће се и 
главни пламеник.

- када престане потреба за водом (затварањем славине), 
главни пламеник се гаси, а апарат је расположив за наредне 
захтеве за топлом водом. 

Уколико до паљења не дође у року од 60 секунди, након што 
детектор пламена утврди да пламена нема, прекида проток 
ваздуха и доводи апарат у положај блокаде.
Ово стање блокаде захтева ручну интервенцију; да бисте 
поново пустили апарат у рад, затворите славину за преузимање 
воде, потом је отворите, све док секвенца паљења не стартује 
аутоматски.
Уколико се главни пламеник нехотично угаси, предвиђен је 
покушај поновног стартовања истог. 
Уколико се у року од 60 секунди, апарат не пусти у рад, исти ће 
поново доћи у стање блокаде, које је претходно описано.

II – ЗАМЕНА БРИЗГАЉКИ НА ПЛАМЕНИКУ
- Одвијте шрафове који држе у положају пилот пламен (сл. 10)
- Одвијте матицу која причвршћује пламеник (сл. 11)
- Одвијте шрафове који држе у позицији дифузор (сл. 12)
- Извуците дифузор
- Одвијте бризгаљке и замените их са онима које можете наћи 

у гарнитури за трансофрмацију плина

III – ЗАМЕНА МОДУЛИРАНОГ ВЕНТИЛА  
- Попустите матицу која причвршћује рампу за улаз хладне 

воде на измењивачу
- Одврните 4 шрафа (Б) на вентилу за плин (сл. 13)
- Искључите кабеле микро прекидача
- Одвојте заједно вентил за воду/вентил за плин 
- Увуците велики федер и заједно такође и модулирани вентил/

мали федер (сл. 14)
- Замените модулирани вентил са оним који можете наћи у 

гарнитури
- Установить клапан и большую пружину, уделяя внимание 

направлению установки (Рис. 16), и убедиться, что 
перфорированный направляющий диск пружины находится в 
соответствующем положении (Рис. 15)

- Вратите дифузор и причврстите га у горњој рупи
-  Вратите пилот пламен

IV – СТАВЉАЊЕ РЕГУЛАТОРА ПРОТОКА ВАН УПОТРЕБЕ
- Скините заштитни чеп
- Подесите шраф на регулатору протока тако да пролаз ваздуха буде 

што је могуће већи (плочица је потпуно у хоризонталном положају)
 Након што сте извршили подешавање, добро затворите чеп 

фарбом, лаком или другим материјалом који је за то прикладан

НАПОМЕНА: Не заборавите да је за рад апарата, који ради 
на ГПЛ, неопходно поставити регулатор притиска на 
напојном воду апарата, који ће бити подешен на вредности 
од 30 мбар уколико апарат ради на бутан гас и 37 мбар 
уколико апарат ради на пропански плин. Вредности које 
су горе означене морају се измерити манометром, чији је 
прикључак повезан на прикључак за притисак, који се може 
наћи на улазу у апарат.

ТРАНСФОРМАЦИЈА СА ПЛИНА ГПЛ НА МЕТАН
Извршите операције које су описане под тачкама I, II и III

IV –ОСПОСОБЉАВАЊЕ РЕГУЛАТОРА ПРОТОКА ЗА РАД
- Скините заштитни чеп
- Подесите шраф на регулатору протока тако да вредност 

притиска на пламену буде она која је означена у табели са 
техничким подацима.

НАПОМЕНА: уверите се да притисак плина при доводу буде 20 мбар.

 Након подешавања, добро затворите чеп фарбом, лаком 
или неким другим материјалом који је за то прикладан.

 Након што сте укључили апарат, проверите са раствором 
са сапуницом да делови за проток плина, које сте већ 
расклопили, не пропуштају.

 ПАЖЊА - ВАЖНО   Напишите на лепљивој плочици која 
Вам је испоручена “Апарат је трансформисан”, датум када 
сте извршили трансформацију, име и потпис особе која 
је извршила трансформацију; исту налепите близу већ 
постојеће плочице. Налепите исто тако и лепљиву етикету 
“Пребачено на плин .......”; ову етикету налепите преко већ 
постојеће етикете на предњем делу поклопца.

3.ПУШТАЊЕ У РАД (сл. 17)

A =   економизер плина укључен/искључен

 ● положај - искључен

  плин је на минималној вредности

   плин је на максималној вредности

B =  селектор за температуру воде



20

REPUBLIKA SRBIJA

Уколико се јави квар на електроди за паљење, прекинуће се 
проток ваздуха, па ће тако да се створи позитивна сигурност.
Апарати су направљени тако да раде са нормалним воденим 
притиском; осим тога, поседују селектор температуре Б.
Када је селектор температуре сасвим окренут на леву страну, 
доћи ће до максималног изливања воде, када је сасвим окренут 
на десно, доћи ће до минималног изливања воде.
Искључивање апарата се постиже окретањем ручице A у 
положај   (● OFF) пуна плочица.
Када планирате да бојлер дуго не користите, затворите славину 
за плин, или, у сучају напајања ГПЛ плином, вентил (славину) 
на боци.
Да би учинак апарата био оптималан током времена, пожељно је 
да апарат кореконтролише бар једном годишње квалификовано 
особље.
Употреба економизера плина
Апарат поседује склоп који се зове економизер плина, који даје 
могућност да се по жељи одабере температура топле воде тако 
што ће достављати воду са температуром која је приближна 
температури коришћене воде, па сна овај начин истовремено 
остварује знатну уштеду плина.
Склоп за уштеду плина поставља се окретањем ручице (A) све 
док иста не дође у положај који је означен малим пламеном 
(МИН  ). Постављање економизера плина омогућује да се 
ограничи максимална достављена топлотна снага онда када 
потребе коришћења уопшено треба да буду ограничене (низак 
топлотни скок iили смањена количина преузимања, као нап 
пример, у летњем периоду).

ОПАСНОСТ ОД СМРЗАВАЊА 
Уколико постоји могућност да се у амбијенту у којем је 
инсталиран апарат температура спусти испод нуле, неопходно 
је да из апарата сасвим испразните воду. 

4. ОДРЖАВАЊЕ 
Да бисте апарат правилно користили током времена, 
квалификовано особље мора извршити контролу истог барем 
једном годишње. 
Пре него што ивршите било коју операцију чишћења, одржавања, 
отварања или скидања панела на бојлеру, искључите апарат и 
заврните славину за плин. Посебно проверите главни пламеник 
и пилот пламен, електроду за паљење, сигурносни вентил и то 
да плински склоп не пушта. Проверите да се нису запушили 
делови кроз које пролази дим у измењивачу. 
Да бисте очистили спољашње панеле, учините то крпом 
натопљеном водом и сапуном. 
Немојте користити абразивне разређиваче, прашину и сунђере. 
Немојте чистити апарат и/или његове делове са супстанцама 
које се лако могу запалити (као што су на пример: бензин, 
алкохол, нафта, итд.).

4.a Како скинути оплату (сл. 18)
Да бисте скинули оплату, поступите на следећи начин (сл. 18): 
a скините ручицу селектора (Б) и ручицу (A)
б одвијте шраф (Ц)
ц померите ка горе оплату како бисте је ослободили од горњих 

и бочних кука
д померите унапред оплату
e да бисте поново намонтирали оплату, извршите наведене 

операције у супротном смеру

4.b Неправилности: узроци и решења
Да би бојлер добро радио, како бисте продужили његов век 
трајања и како би исти радио увек у оптималним сигурносним 
условима, пожељно је да бар једном годишње квалификовано 
особље изврши контролу апарата. То значи да исти мора 

извршити следеће уобичајене операције: 
– уклањањењ евентуалне оксидације из пламеника
– уклањање евентуалних окорелих наслага са електроде 

свећице 
– чишћење коморе за сагоревање 
– провера паљења гашења и рада апарата 
– провера непропусности прикључака и цеви за прикључивање 

на плин и на воду
Пажња: упутства која се у наставку наводе, намењена су 
искључиво квалификованим техничарима, који су овлашћени за 
извођење интервенција на апарату.
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НЕПРАВИЛНОСТИ УЗРОЦИ  РЕШЕЊА

нема варница - батерија се потрошилa - заменити
- електрични кабел пиеза-упаљача је 

искључен
- поставити

- електронска картица је покварена - проверити, заменити
- притисак воде није довољан - интервенисати на склопу, да бисте 

гарантовали притисак, окрените селектор 
скроз на десну страну

- мембрана је покварена - заменити
- електрода је покварена - заменити

пилотски пламеник се не пали у 
присуству варнице

- контролни склоп је покварен - заменити
- нема довода плина - отворити плин
- ваздух је присутан у цевима за плин - испустити плин

пламеник се не гаси након што се 
вода затвори

- прљавштина на месту затварача плина - проверити, очистити
- мали клип или тело вентила за воду је 

блокирано при отварању
- расклопити, очистити и евентуално 

заменити
- ручица микропрекидача је блокирана при 

отварању
- проверити

- у варијанти са ГПЛ плином проверити 
притисак довода плина

- подесити уколико је неопходно заменити 
регулатор притиска на боци

ламеле измењивача се за кратко 
време прљају

- лош цуг или је амбијент препун прашине -   проверити ефикасност димњака
- жути пламен - проверити врсту плина и очистити 

пламеник
- претерана потрошња плина - проверити и подесити

мирис плина - долази до цурења у цевоводу, треба 
проверити цеви  и утврдити где оне 
испуштају

- немојте укључивати електричне прекидаче 
нити било који други предмет који ствара 
варнице, проветрите просторију

мирис сагорелих плинова - могу бити изазвани запушењима у цевима 
за дим

- проверити ефикасност димњака и цеви за 
дим

- претерана потрошња плина - проверити и подесити
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A =  Termostat fum
 Füsttermosztát
 Гранични термостат за воду
 Termostat za dim
 Termostat za dim
 Θερμοστάτης καπναερίων
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