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1 Безпека

1.1 Пов'язані з діями застережні
вказівки

Класифікація застережних вказівок за
типом дій
Застережні вказівки за типом дій класи-
фіковані наступним чином: застережними
знаками і сигнальними словами щодо сту-
пеня можливої небезпеки, на яку вони вка-
зують:

Застережні знаки та сигнальні слова
Небезпека!
безпосередня небезпека для життя
або небезпека тяжкого травму-
вання

Небезпека!
Небезпека для життя внаслідок
ураження електричним струмом

Попередження!
небезпека легкого травмування

Обережно!
вірогідність матеріальних збитків
або завдання шкоди навколиш-
ньому середовищу

1.2 Використання за призначенням

Описані тут системи підведення повітря
та газовідводу виготовлені відповідно до
сучасного рівня розвитку техніки та з ура-
хуванням загальновизнаних правил тех-
ніки безпеки. Однак, під час неналежного
використання або використанні не за при-
значенням може виникнути небезпека для
здоров'я та життя користувача або третіх
осіб, а також небезпека завдавання шкоди
виробам та іншим матеріальним ціннос-
тям.
Зазначені в цьому посібнику системи під-
ведення повітря та газовідводу дозволяє-
ться використовувати лише в поєднанні з
типами виробів, вказаними в цьому посіб-
нику.
Інше, ніж описане в цьому посібнику вико-
ристання, або використання, що виходить
за межі описаного, вважається використан-
ням не за призначенням.
До використання за призначенням нале-
жить:

– дотримання посібників з експлуатації,
встановлення та технічного обслугову-
вання до всіх вузлів установки

– здійснення встановлення та монтажу згі-
дно з допуском для приладу та системи

– дотримання всіх наведених в посібниках
умов огляду та технічного обслугову-
вання.

1.3 Загальні вказівки з безпеки

1.3.1 Небезпека у випадку недостатньої
кваліфікації спеціаліста

Наступні роботи дозволяється виконувати
тільки спеціально навченому кваліфікова-
ному спеціалістові

– Монтаж
– Демонтаж
– Встановлення
– Введення в експлуатацію
– Технічне обслуговування
– Ремонт
– Виведення з експлуатації

▶ Дотримуйтесь усіх інструкцій, що поста-
чаються в комплекті.

▶ Дійте з урахуванням сучасного техніч-
ного рівня.

▶ При цьому дотримуйтесь всіх чинних
законів, стандартів, директив та інших
приписів.

1.3.2 Небезпека отруєння через витік
відпрацьованих газів

Через неналежним чином змонтований ди-
мохід може відбуватись витік відпрацьова-
них газів.
▶ Перед введенням в експлуатацію ви-

робу перевірте всю систему підведення
повітря та газовідводу на надійність по-
садки та на герметичність.

Існує можливість пошкодження димоходу в
результаті впливу непередбачених зовніш-
ніх факторів.
▶ Під час проведення щорічного техніч-

ного обслуговування перевірте системи
випуску відпрацьованих газів на пред-
мет наступного:
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– зовнішні дефекти, поява ламкості
матеріалів, пошкодження

– надійність з'єднань труб та кріплень

1.3.3 Небезпека для життя через витік
відпрацьованих газів

▶ Переконайтеся, що всі ревізійні отвори
та отвори для вимірювання системи під-
ведення повітря та газовідводу в буді-
влі, які можуть відкриватися, під час вве-
дення в експлуатацію та під час експлу-
атації постійно закриті.

Витік відпрацьованих газів може відбува-
тись через негерметичні труби та пошко-
джені ущільнення. Змазки на мінеральній
основі можуть пошкодити ущільнення.
▶ При встановленні системи випуску від-

працьованих газів використовуйте тільки
труби димоходу з однакового матеріалу.

▶ Не встановлюйте пошкоджені труби.
▶ Перед монтажем зніміть задирки та фа-

ски на трубах і приберіть стружку.
▶ У жодному разі не використовуйте для

монтажу консистентне мастило на міне-
ральній основі.

▶ Для полегшення монтажу використо-
вуйте тільки воду, стандартне рідке
мило або будь-який засіб для полег-
шення ковзання.

Залишки будівельного розчину, стружка
тощо в тракті відпрацьованих газів можуть
перешкоджати відведенню відпрацьованих
газів, у результаті чого можливий витік
відпрацьованих газів.
▶ Після монтажу приберіть залишки буді-

вельного розчину, стружку тощо з сис-
теми підведення повітря та газовідводу.

1.3.4 Небезпека для життя в результаті
порушення герметичності в тракті
відпрацьованих газів

Не закріплені на стіні або стелі подовжу-
вачі можуть прогинатись і роз'єднуватись в
результаті теплового розширення.
▶ Закріпіть подовжувачі трубними хому-

тами до стіни або стелі. Відстань між
двома трубними хомутами не повинна
перевищувати довжини подовжувача.

Застійний конденсат може пошкодити ущі-
льнення димоходу.
▶ Прокладайте горизонтальну трубу димо-

ходу до виробу з нахилом.
– Нахил відносно виробу: 3°

Вказівка
3° відповідають нахилу прибли-
зно 50 мм на метр довжини труб.

1.3.5 Небезпека для життя внаслідок
витоку відпрацьованих газів через
розрідження

Під час роботи в режимі забору повітря із
приміщення забороняється встановлювати
вироби в приміщеннях, з яких здійснюється
витяжка повітря вентиляторами (напри-
клад, вентиляційними установками, витя-
жними ковпаками, витяжними сушарками
білизни). Ці пристрої створюють у примі-
щенні розрідження. В результаті розрі-
дження відпрацьовані гази з устя можуть
всмоктуватись через кільцеву щілину між
димоходом та шахтою у приміщення вста-
новлення або зі системи випуску відпра-
цьованих газів багаторазового викорис-
тання непрацюючого теплогенератора у
приміщенні встановлення. Експлуатація
виробу в залежному від подачі повітря з
приміщення режимі роботи допускається
лише тоді, коли одночасна робота виробу
та вентилятора неможлива або забезпе-
чена оптимальна вентиляція приміщення.
▶ Забезпечте взаємне блокування венти-

лятора та виробу, встановивши бага-
тофункціональний модуль VR 40 з про-
грами приналежностей Vaillant (арт. №
0020017744).

1.3.6 Небезпека пожежі та пошкодження
електроніки через удар блискавки

▶ Якщо будівля оснащена системою за-
хисту від блискавки, підключіть до неї
систему підведення повітря та газовід-
воду.

▶ Якщо димохід (частини системи підве-
дення повітря та газовідводу за межами
будівлі) має конструктивні елементи з
металу, підключіть димохід до системи
вирівнювання потенціалів.
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1.3.7 Небезпека травм через
обледеніння

При проходженні через дах системи під-
ведення повітря та газовідводу водяна
пара, яка міститься у відпрацьованих га-
зах, може осідати на даху або надбудовах
даху у вигляді льоду.
▶ Замовник повинен потурбуватись, щоб

ці утворення льоду не падали з даху.

1.3.8 Небезпека корозії через осадження
сажі в димарях

Димарі, що використовувались раніше для
відведення відпрацьованих газів від рідко-
паливних або твердопаливних теплогене-
раторів, непридатні для підведення повітря
для підтримки горіння. Хімічні відкладення
в димарі можуть забруднювати повітря для
підтримки горіння і викликати корозію у ви-
робі.
▶ Переконайтесь, що у повітрі, яке підво-

диться для підтримки горіння, не місти-
ться корозійно активних речовин.

1.3.9 Небезпека пошкодження
будівельних матеріалів через
надлишкову вологість!

В результаті неналежного монтажу мож-
ливе потрапляння води в будівлю і спричи-
нення матеріальних збитків.
▶ Дотримуйтесь положень директив з пла-

нування та спорудження дахів з ущіль-
неннями.

1.3.10 Небезпека пошкодження вологою
в результаті неправильного
монтажного положення ревізійного
коліна або ревізійного трійника

Неправильне монтажне положення при-
зводить до витоку конденсату з-під кришки
ревізійного отвору й може стати причиною
корозійних пошкоджень

▶ Встановлюйте ревізійне коліно згідно з
малюнком.

▶ Встановіть ревізійний трійник згідно з
малюнком.

1.3.11 Пошкодження виробу через
прилягання витяжного каналу

1 m1 m

3 m

H › 0   

З витяжних каналів виходить дуже вологе
відпрацьоване повітря. Воно може конден-
суватись у трубі подачі повітря і призвести
до пошкоджень виробу.

▶ Дотримуйтесь мінімальних відстаней,
вказаних на малюнку.

1.3.12 Вірогідність матеріальних збитків
в результаті всмоктування
відпрацьованих газів або часток
бруду

Якщо устя вентиляційно-витяжної системи
розташоване поряд з димарем, можливе
всмоктування відпрацьованих газів або ча-
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сток бруду. Відпрацьовані гази або частки
бруду, що всмоктуються, можуть пошко-
дити виріб.
Якщо через розташований поряд димар
проходять відпрацьовані гази з дуже ви-
сокою температурою або якщо в ньому
відбувається займання сажі, можливе по-
шкодження устя вентиляційно-витяжної
системи під дією тепла.
▶ Подбайте про відповідні заходи із за-

хисту вентиляційно-витяжної системи,
наприклад, збільшіть висоту димаря.

2

2
 D

h

Dh

1

1 Насадка димаря 2 Топочні гази

Висота насадки визначається за діамет-
ром іншої системи випуску відпрацьованих
газів. Вона повинна виконуватись згідно з
малюнком.
Якщо висоту іншої системи випуску відпра-
цьованих газів збільшити неможливо, виріб
повинен експлуатуватись у залежному від
подачі повітря з приміщення режимі.

Вказівка
Насадки для збільшення висоти
систем випуску відпрацьованих
газів пропонуються в асортименті
різних компаній, що виробляють
димохідні системи.

Якщо розташована поряд система випу-
ску відпрацьованих газів повинна бути ви-
конана в стійкому до займання сажі вико-
нанні, можливе пошкодження устя димо-
ходу під тепловим впливом розташованого
поряд димаря (димарі - це стійкі до зай-

мання сажі, розраховані на роботу з твер-
допаливними топками системи випуску від-
працьованих газів).
У цьому випадку устя повинне належати
до одного з наступних 3 виконань. При
цьому товщина стіни між шахтами повинна
складати не менше 115 мм.

Виконання устя 1

2

1 
m

1

1 Насадка димаря 2 Топочні гази

Димар потрібно підняти з використанням
стійкого до займання сажі подовжувача,
щоб димар виступав вище поліпропілено-
вого димоходу на 1 м.
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Виконання устя 2

0
,4

 m

2
 

Dh

D
h

Устя димоходу повинне бути виготовленим
з незаймистих частин на 0,4 м під устям
шахти.
Димар необхідно підняти у відповідності до
малюнка.

Виконання устя 3

0
,4

 m

Устя димоходу повинне бути виготовленим
з незаймистих частин на 0,4 м під устям
шахти
Виріб повинен експлуатуватись у залеж-
ному від подачі повітря з приміщення ре-
жимі.

1.3.13 Небезпека матеріальних збитків
через непридатний інструмент

▶ Для затягування або відпускання різьбо-
вих з'єднань використовуйте належний
інструмент.

1.4 Приписи (директиви, закони,
стандарти)

▶ Дотримуйтеся вимог внутрішньодержав-
них приписів, норм, директив та законів.
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2 Вказівки до документації

2.1 Дотримання вимог спільно діючої
документації

▶ Обов'язково дотримуйтесь посібника зі встановлення
встановленого теплогенератора.

2.2 Зберігання документації

▶ Передавайте цей посібник та всю спільно діючу доку-
ментацію наступному користувачу установки.

2.3 Сфера застосування посібника

Цей посібник діє винятково для зазначеного у спільно
діючій документацій теплогенератора, надалі - "виріб".

3 Огляд системи

3.1 Можливості монтажу системи підведення
повітря та відведення відпрацьованих
газів концентричної форми (алюміній)
⌀ 60/100 мм та ⌀ 80/125 мм

▶ Враховуйте максимальні довжини труб, вказані в главі
"Умови системи".

3.1.1 Вертикальний прохід через плоский та
похилий дах

60/100 80/125

▶ Сфера застосування: Система підведення повітря та відведення
відпрацьованих газів ⌀ 60/100 мм

Монтаж проходу через похилий дах (→ сторінка 18)

▶ Сфера застосування: Система підведення повітря та відведення
відпрацьованих газів ⌀ 60/100 мм

Монтаж проходу через плоский дах (→ сторінка 18)
▶ Сфера застосування: Система підведення повітря та відведення

відпрацьованих газів ⌀ 80/125 мм

Монтаж проходу через похилий дах (→ сторінка 20)
▶ Сфера застосування: Система підведення повітря та відведення

відпрацьованих газів ⌀ 80/125 мм

Монтаж проходу через плоский дах (→ сторінка 20)

3.1.2 Горизонтальний прохід через стіну

60/100 80/125

▶ Підготовка монтажу (→ сторінка 20)

▶ Сфера застосування: Система підведення повітря та відведення
відпрацьованих газів ⌀ 60/100 мм

Монтаж проходу через стіну (→ сторінка 21)
▶ Сфера застосування: Система підведення повітря та відведення

відпрацьованих газів ⌀ 80/125 мм

Монтаж проходу через стіну (→ сторінка 22)

3.1.3 Горизонтальний прохід через дах

60/100
80/125

▶ Підготовка монтажу (→ сторінка 20)

▶ Сфера застосування: Система підведення повітря та відведення
відпрацьованих газів ⌀ 60/100 мм

Монтаж проходу через дах (→ сторінка 22)
▶ Сфера застосування: Система підведення повітря та відведення

відпрацьованих газів ⌀ 80/125 мм

Монтаж проходу через дах (→ сторінка 23)

3.1.4 Підключення патрубка шахти до димоходу
для розрідження

60/100

▶ Монтаж патрубка шахти (→ сторінка 25)

▶ Підключення виробу до димоходу для розрідження
(→ сторінка 25)
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3.1.5 Патрубок шахти в системі підведення
повітря та відведення відпрацьованих газів

60/100

▶ Підключення до системи підведення повітря та відве-
дення відпрацьованих газів (→ сторінка 23)

▶ Підключення виробу до системи подачі повітря та
відведення відпрацьованих газів (→ сторінка 24)

3.1.6 Окремий монтаж системи підведення
повітря та відведення відпрацьованих газів
⌀ 80/80 мм

80/80

DN 80

DN 80

▶ Монтаж приєднувального фітинга до окремого підклю-
чення (→ сторінка 35)

▶ Монтаж приєднувального фітинга 60/80 мм із повітро-
забірником (→ сторінка 35)

▶ Монтаж стоку конденсату (→ сторінка 35)
▶ Окремий монтаж системи підведення повітря

та відведення відпрацьованих газів ⌀ 80/80 мм
(→ сторінка 35)
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4 Сертифіковані системи підведення повітря та відведення відпрацьованих газів і
вузли

4.1 Система підведення повітря та відведення відпрацьованих газів ⌀ 60/100 мм

Арт. № Система підведення повітря та відведення відпрацьованих газів

303800
0020015886

Вертикальний прохід через дах (чорний, RAL 9005)
Вертикальний прохід через дах (червоний, RAL 8023)

0020199371
0020199370
0020188791
0020202780

Горизонтальний прохід через стіну та дах, без коліна
Горизонтальний прохід через стіну та дах, 750 мм, з отворами для вимірювання
Горизонтальний прохід через стіну та дах, 1000 мм, з отворами для вимірювання
Горизонтальний прохід через стіну, телескопічний, з отворами для вимірювання

0020188793 Концентричний патрубок шахти в системі підведення повітря та відведення відпрацьованих газів, з отворами
для вимірювання
Патрубок шахти концентричної форми для підключення до димоходу для розрідження, з отворами для вимі-
рювання

4.1.1 Вузли ⌀ 60/100 мм

В наступній таблиці наводяться допущені в ході сертифікації системи підведення повітря та відведення відпрацьова-
них газів та їхні сертифіковані вузли.

Вузли
Арт. № 303800

0020015886
0020199371
0020199370
0020188791
0020202780

0020188793

Подовжувач (алюміній), концентричної форми, 0,2 м,
⌀ 60/100 мм

0020199391 X X X

Подовжувач (алюміній), концентричної форми, 0,5 м,
⌀ 60/100 мм

303801 X X X

Подовжувач (алюміній), концентричної форми, 1,0 м,
⌀ 60/100 мм

303802 X X X

Подовжувач (алюміній), концентричної форми, 1,5 м,
⌀ 60/100 мм

0020199392 X X X

Подовжувач (алюміній), концентричної форми, 2,0 м,
⌀ 60/100 мм

303803 X X

Подовжувач (алюміній), концентричної форми, 0,2 м,
⌀ 60/100 мм, з отворами для вимірювання

0020199393 X X X

Телескопічний подовжувач (алюміній)
від 0,5 м до 0,8 м, ⌀ 60/100 мм

303804 X X X

Коліно (алюміній), концентричної форми 90°,
⌀ 60/100 мм

303808 X X X

Коліно (алюміній), концентричної форми 90°,
⌀ 60/100 мм, з отворами для вимірювання

0020188789 X X X

Коліно (алюміній), концентричної форми 45°,
⌀ 60/100 мм

303809 X X X

Коліно (алюміній), концентричної форми 90°,
⌀ 60/100 мм, із ревізійними отворами

303836 X X X

Трубні хомути (5 x), ⌀ 100 мм, 303821 X X X

Телескопічний елемент для зміщення (алюміній), кон-
центричної форми від 0,33 м до 0,56 м, ⌀ 60/100 мм

303819 X

Розділювальний пристрій (алюміній) із ревізійним прист-
роєм, ⌀ 60/100 мм

303837 X X X

Вловлювач конденсату (алюміній), зі шлангом та сифо-
ном, ⌀ 60/100 мм

303805 X X

Стінна накладка ⌀ 100 мм 0020199394 X X

Манжета для похилого даху з голандської черепицы,
чорна, 25°–50°

009076 X

Манжета для похилого даху з голандської черепицы,
червона, 25°–50°

300850 X
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Арт. № 303800
0020015886

0020199371
0020199370
0020188791
0020202780

0020188793

Універсальна голландська черепиця скатного даху,
чорна, 25°–50°

0020064751 X

Універсальна голландська черепиця скатного даху,
червона, 25°–50°

0020064750 X

Манжета для плаского даху 009056 X

Захисна решітка для горизонтального проходу через
стіну

300712 X

4.2 Система підведення повітря та відведення відпрацьованих газів ⌀ 80/125 мм

4.2.1 Огляд системи ⌀ 80/125 мм

Арт. № Система підведення повітря та відведення відпрацьованих газів

303600
0020203411

Вертикальний прохід через дах (чорний, RAL 9005)
Вертикальний прохід через дах (червоний, RAL 8023)

303609 Горизонтальний прохід через стіну та дах, 1000 мм

303615 Патрубок підключення концентричної форми до димоходу ⌀ 80 мм у шахті

4.2.2 Вузли ⌀ 80/125 мм

В наступній таблиці наводяться допущені в ході сертифікації системи підведення повітря та відведення відпрацьова-
них газів та їхні сертифіковані вузли.

Вузли
Арт. № 303600

0020203411
303609 303615

Приєднувальний фітинг із вловлювачем конденсату (алюміній), зі
шлангом, сифоном та отворами для вимірювання, ⌀ 80/125 мм

0020202465 X X X

Подовжувач (алюміній), концентричної форми, 0,5 м, ⌀ 80/125 мм 303602 X X X

Подовжувач (алюміній), концентричної форми, 1,0 м, ⌀ 80/125 мм 303603 X X X

Подовжувач (алюміній), концентричної форми, 2,0 м, ⌀ 80/125 мм 303605 X X X

Коліно (алюміній), концентричної форми 87°, ⌀ 80/125 мм 303610 X X X

Коліно (алюміній), концентричної форми 45°, ⌀ 80/125 мм 303611 X X X

Трійник концентричної форми 87° із ревізійними отворами,
⌀ 80/125 мм

303612 X X X

Трубні хомути (5 x), ⌀ 125 мм, 303616 X X X

Подовжувач (алюміній) із ревізійним отвором, ⌀ 80/125 мм 303614 X X X

Розділювальний пристрій (алюміній), ⌀ 80/125 мм 303617 X X

Манжета для похилого даху з голандської черепицы, чорна, 25°–50° 009076 X

Манжета для похилого даху з голандської черепицы, червона,
25°–50°

300850 X

Універсальна голландська черепиця скатного даху, чорна, 25°–50° 0020064751 X

Універсальна голландська черепиця скатного даху, червона, 25°–50° 0020064750 X

Манжета для плаского даху 009056 X

Захисна решітка для горизонтального проходу через стіну 300712 X
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4.3 Система підведення повітря та відведення відпрацьованих газів ⌀ 80/80 мм

Арт. № Система підведення повітря та відведення відпрацьованих газів

0020199372 Приєднувальний фітинг ⌀ 80/80 мм

303815 Приєднувальний фітинг ⌀ 60/80 мм із повітрозабірником

4.3.1 Вузли ⌀ 80 мм

В наступній таблиці наводяться допущені в ході сертифікації системи підведення повітря та відведення відпрацьова-
них газів та їхні сертифіковані вузли.

Вузли
Арт. № 0020199372 303815

Подовжувач (алюміній), 0,5 м, ⌀ 80 мм, білий 300833 X X

Подовжувач (алюміній), 1,0 м, ⌀ 80 мм, білий 300817 X X

Подовжувач (алюміній), 2,0 м, ⌀ 80 мм, білий 300832 X X

Подовжувач (алюміній) із ревізійним отвором, ⌀ 80 мм, білий 303092 X X

Коліно (алюміній) 45°, ⌀ 80 мм, біле 300834 X X

Коліно (алюміній) 87°, ⌀ 80 мм, біле 300818 X X

Коліно (алюміній) 87°, ⌀ 80 мм, біле, з отвором для вимірювання 0020188792 X X

Розділювальний пристрій (алюміній), ⌀ 80 мм, білий 303093 X X

Вітрозахисний щиток 300941 X X

Стінна накладка 009477 X X

Розпірка (7 x), ⌀ 80 мм 009494 X X

Опорне коліно (алюміній) для патрубка шахти, ⌀ 80 мм 009495 X

Трубні хомути (5 x), ⌀ 80 мм, 300940 X X

Вловлювач конденсату (алюміній), зі шлангом та сифоном, ⌀ 80 мм 303091 X X

Труба подачі повітря із захисною решіткою, ⌀ 80 мм 0020199428 X

Шахтна насадка 303963 X
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5 Умови системи

5.1 Максимальні допустимі довжини труб ⌀ 60/100 мм

Системи Арт. № Максимальні
довжини труб

VUW
202/5-3

VU
202/5-5
VUW

202/5-5

VUW
242/5-3

VU
242/5-5
VUW

242/5-5

VUW
282/5-3

VU
282/5-5
VUW

282/5-5

VUW
322/5-5

VU
362/5-5
VUW

362/5-5

Вертикальний про-
хід через дах

303800
0020015886

макс. довжина
труби концент-
ричної форми

1)

6,3 м 5,5 м 4,3 м 4,3 м 3,0 м

Горизонтальний
прохід через стіну
та дах

0020199371
0020199370
0020188791
0020202780

макс. довжина
труби концент-
ричної форми

1)

5,3 м
плюс 1
коліно

4,5 м
плюс 1
коліно

3,3 м
плюс 1
коліно

3,3 м
плюс 1
коліно

2,0 м
плюс 1
коліно

Підключення до си-
стеми подачі пові-
тря та відведення
відпрацьованих га-
зів

0020188793 макс. довжина
труби концент-
ричної форми

1)

3,3 м
плюс 3
коліна

2)

2,5 м
плюс 3
коліна

2)

1,3 м
плюс 3
коліна

2)

1,3 м
плюс 3
коліна

2)

−

Патрубок підклю-
чення концентрич-
ної форми до пові-
тропроводу та ди-
моходу для розрі-
дження

0020188793 макс. довжина
труби концент-
ричної форми

1)

4,3 м
плюс 2
коліна

2)

3,5 м
плюс 2
коліна

2)

2,3 м
плюс 2
коліна

2)

2,3 м
плюс 2
коліна

2)

1,0 м
плюс 2
коліна

2)

1) При розміщенні додаткових колін у системі випуску відпрацьованих газів максимальна довжина труб зменшується наступним
чином:

– на кожне коліно 45° — на 0,5 м
– на кожне коліно 90° — на 1,0 м

2) З’єднайте два коліна з прямою трубою довжиною щонайменше 0,3 м.

5.2 Максимальні допустимі довжини труб ⌀ 80/125 мм

Системи Арт. № Максимальні
довжини труб

VUW
202/5-3

VU
202/5-5
VUW

202/5-5

VUW
242/5-3

VU
242/5-5
VUW

242/5-5

VUW
282/5-3

VU
282/5-5
VUW

282/5-5

VUW
322/5-5

VU
362/5-5
VUW

362/5-5

Вертикальний про-
хід через дах

303600
0020203411

макс. довжина
труби концент-
ричної форми

1)

15,4 м 15,4 м 12,5 м 12,5 м 11,5 м

Горизонтальний
прохід через стіну
та дах

303609 макс. довжина
труби концент-
ричної форми

1)

12,9 м
плюс 1
коліно

12,9 м
плюс 1
коліно

10,0 м
плюс 1
коліно

10,0 м
плюс 1
коліно

9,0 м
плюс 1
коліно

1) При розміщенні додаткових колін у системі випуску відпрацьованих газів максимальна довжина труб зменшується наступним
чином:

– на кожне коліно 45° — на 1,0 м
– на кожне коліно 87° — на 2,5 м
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Системи Арт. № Максимальні
довжини труб

VUW
202/5-3

VU
202/5-5
VUW

202/5-5

VUW
242/5-3

VU
242/5-5
VUW

242/5-5

VUW
282/5-3

VU
282/5-5
VUW

282/5-5

VUW
322/5-5

VU
362/5-5
VUW

362/5-5

Патрубок підклю-
чення до димоходу
⌀ 80 мм у шахті

– Постачання по-
вітря по концен-
тричній шахті

– Експлуатація в
незалежному
від подачі по-
вітря з примі-
щення режимі

– Поперечний пе-
реріз шахти по-
винен стано-
вити не менше:

– кругла:
130 мм

– кутова:
120 мм x
120 мм

303615 макс. загальна
довжина труб

1)

(концентричний
відрізок та ди-
мохід в шахті)

13,4 м
з того макс.

12,0 м у
шахті

13,4 м
з того макс.

12,0 м у
шахті

10,5 м
з того макс.

10,0 м у
шахті

10,5 м
з того макс.

10,0 м у
шахті

10,5 м
з того макс.

10,0 м у
шахті

1) При розміщенні додаткових колін у системі випуску відпрацьованих газів максимальна довжина труб зменшується наступним
чином:

– на кожне коліно 45° — на 1,0 м
– на кожне коліно 87° — на 2,5 м

5.3 Максимальні допустимі довжини труб ⌀ 80/80 мм

Системи Максимальні
довжини труб

VUW
202/5-3

VU
202/5-5
VUW

202/5-5

VUW
242/5-3

VU
242/5-5
VUW

242/5-5

VUW
282/5-3

VU
282/5-5
VUW

282/5-5

VUW
322/5-5

VU
362/5-5
VUW

362/5-5

Підключення до димоходу
⌀ 80 мм

– Експлуатація в залежному
від подачі повітря з примі-
щення режимі

Макс. довжина
труби відве-
дення

1)

33,0 м
з того макс.

30,0 м у
шахті

33,0 м
з того макс.

30,0 м у
шахті

20,0 м
з того макс.

18,0 м у
шахті

20,0 м
з того макс.

18,0 м у
шахті

20,0 м
з того макс.

18,0 м у
шахті

Підключення до нечутливої
до вологи системи випуску
відпрацьованих газів у режимі
тиску нижче атмосферного

– Експлуатація в залежному
від подачі повітря з примі-
щення режимі

Макс. довжина
труби відве-
дення

1)
до вер-

тикального від-
різка системи
випуску відпра-
цьованих газів

33,0 м 33,0 м 20,0 м 20,0 м 20,0 м

Макс. довжина
вертикальної
ділянки труби
димоходу

Підрахувати

1) З кожним додатковим коліном довжина труби зменшується наступним чином:

– на кожне коліно 45° — на 1,25 м
– на кожне коліно 90° — на 2,5 м

При монтажі наступних вузлів довжина труби зменшується таким чином:

– Стік конденсату (додаткове приладдя) — на 2,0 м
– Приєднувальний фітинг ⌀ 80/80 мм — на 4,0 м
– Вітрозахисний щиток — на 2,5 м

2) При низькій зовнішній температурі на зовнішній поверхні труб може утворюватися конденсат. У таких випадках слід ізолювати
зовнішню поверхню труб.



Умови системи 5

0020195899_01 Посібник з монтажу 15

Системи Максимальні
довжини труб

VUW
202/5-3

VU
202/5-5
VUW

202/5-5

VUW
242/5-3

VU
242/5-5
VUW

242/5-5

VUW
282/5-3

VU
282/5-5
VUW

282/5-5

VUW
322/5-5

VU
362/5-5
VUW

362/5-5

Підключення до димоходу
⌀ 80 мм

– Постачання повітря по кон-
центричній шахті

– Експлуатація в незалеж-
ному від подачі повітря з
приміщення режимі

Макс. довжина
труби відве-
дення

1)

19,0 м
з того макс.

17,0 м у
шахті

18,0 м
з того макс.

17,0 м у
шахті

14,0 м
з того макс.

12,0 м у
шахті

14,0 м
з того макс.

12,0 м у
шахті

14,0 м
з того макс.

12,0 м у
шахті

Підключення до системи ви-
пуску відпрацьованих газів у
режимі тиску нижче атмосфер-
ного

– Постачання повітря по
другій шахті

2)

– Експлуатація в незалеж-
ному від подачі повітря з
приміщення режимі

Максимальна
загальна дов-
жина труби

1)
до

вертикального
відрізка системи
випуску відпра-
цьованих газів

33,0 м 33,0 м 20,0 м 20,0 м 20,0 м

Макс. довжина
вертикальної
ділянки труби
димоходу

Підрахувати

Підключення до димоходу
⌀ 80 мм

– Постачання повітря крізь
зовнішню стіну

2)

– Експлуатація в незалеж-
ному від подачі повітря з
приміщення режимі

макс. загальна
довжина труб

1)
34,0 м

з того макс.
30 м у шахті

34,0 м
з того макс.
30 м у шахті

20,0 м
з того макс.
18 м у шахті

20,0 м
з того макс.
18 м у шахті

20,0 м
з того макс.
18 м у шахті

Димохід ⌀ 80 мм крізь зовні-
шню стіну

– Постачання повітря крізь
зовнішню стіну

2)

– Експлуатація в незалеж-
ному від подачі повітря з
приміщення режимі

макс. загальна
довжина труб

1)
33,0 м 33,0 м 20,0 м 20,0 м 20,0 м

Підключення до системи ви-
пуску відпрацьованих газів у
режимі тиску нижче атмосфер-
ного

– Постачання повітря крізь
зовнішню стіну

2)

– Експлуатація в незалеж-
ному від подачі повітря з
приміщення режимі

макс. загальна
довжина труб

1)
33,0 м 33,0 м 20,0 м 20,0 м 20,0 м

1) З кожним додатковим коліном довжина труби зменшується наступним чином:

– на кожне коліно 45° — на 1,25 м
– на кожне коліно 90° — на 2,5 м

При монтажі наступних вузлів довжина труби зменшується таким чином:

– Стік конденсату (додаткове приладдя) — на 2,0 м
– Приєднувальний фітинг ⌀ 80/80 мм — на 4,0 м
– Вітрозахисний щиток — на 2,5 м

2) При низькій зовнішній температурі на зовнішній поверхні труб може утворюватися конденсат. У таких випадках слід ізолювати
зовнішню поверхню труб.



5 Умови системи

16 Посібник з монтажу 0020195899_01

5.4 Заміна діафрагми відпрацьованих газів /
ковпака Піто

Діафрагма відпрацьованих газів або ковпак Піто вбудо-
вані на заводі. Вони необхідні для забезпечення макси-
мально можливої довжини труби вентиляційно-витяжної
системи.

Якщо загальна довжина труб (однакові довжини труб, ко-
лін та інших деталей) виходить за межі встановленого
мінімального розміру, необхідно замінити діафрагму від-
працьованих газів або ковпак Піто на певних теплогене-
раторах:

– Система підведення повітря та відведення відпрацьо-
ваних газів ⌀ 60/100: загальна довжина труб — до 2 м

– Система підведення повітря та відведення відпрацьо-
ваних газів ⌀ 80/125: загальна довжина труб — до 6 м

– Система підведення повітря та відведення відпрацьо-
ваних газів ⌀ 80/80 мм

– Вироби ≤ 32 кВт: загальна довжина труб — до
12 м

– Вироби ≤ 32 кВт: загальна довжина труб — до
15 м

5.4.1 Визначення діафрагми відпрацьованих
газів / трубки Піто для ⌀ 60/100 мм або
⌀ 80/125 мм

Поту-
жність
приладу

Видалення Уведення

12 кВт Заміна не потрібна

20 кВт Заміна не потрібна

24 кВт

0020029643

0020029642
+

208493, білий колір

28 кВт

0020029646 0020029644

32 кВт

0020038715

0020209151

208493, білий колір

36 кВт Заміна не потрібна

5.4.2 Визначення діафрагми відпрацьованих
газів / трубки Піто ⌀ 80/80 мм

Поту-
жність
приладу

Видалення Уведення

12 кВт Заміна не потрібна

20 кВт Заміна не потрібна

24 кВт Заміна не потрібна

28 кВт Заміна не потрібна

32 кВт

0020038715

0020209151

208493, білий колір

36 кВт

0020209129 0020029646

5.4.3 Монтаж діафрагм відпрацьованих газів /
ковпаків Піто

1. Зніміть вбудовані діафрагму відпрацьованих газів /
ковпак Піто.

2. Знайдіть у таблиці відповідні діафрагму відпрацьо-
ваних газів / ковпак Піто.

3. Всуньте до упору діафрагму відпрацьованих газів /
ковпак Піто в муфту виробу. При цьому приділяйте
особливу увагу правильному положенні діафрагми
відпрацьованих газів / ковпака Піто:
– Напис «TOP» повинен знаходитися згори.
– Стрілка та напис «WALL» на діафрагмі відпра-

цьованих газів / ковпаку Піто повинні вказувати
на стіну.
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5.5 Вимоги до шахти для системи підведення
повітря та газовідводу

Система підведення повітря та газовідводу Vaillant не
має вогнестійких властивостей (при напрямку впливу
ззовні назовні).

При проведенні системи підведення повітря та газовід-
воду через конструктивні елементи будівлі, що не мають
вогнестійких властивостей, потрібен монтаж шахти. Ша-
хта повинна забезпечувати вогнестійкість (при напрямку
впливу ззовні назовні) конструктивних елементів буді-
влі, через які проходить система випуску відпрацьованих
газів. Необхідна вогнестійкість повинна відповідати вимо-
гам класифікації (бар'єрні властивості та теплоізоляція)
та будівельно-технічним вимогам.

Дотримуйтесь вимог внутрішньодержавних приписів, роз-
поряджень та стандартів.

Як правило, наявний димар, що використовувався для
газовідводу, відповідає цим вимогам і може використову-
ватись у якості шахти для системи підведення повітря та
газовідводу.

Газова герметичність шахти повинна відповідати класу
випробувального тиску N2 згідно з EN 1443. Як правило,
наявний димар, що використовувався для газовідводу,
відповідає цим вимогам і може використовуватись у яко-
сті шахти для системи підведення повітря.

Якщо шахта використовується для підведення повітря
для підтримки горіння, її конструкція, особливо - ізоля-
ція, повинна виключати можливість випадання вологи на
зовнішній стіні шахти, викликане охолодженням шахти
холодним повітрям для підтримки горіння, що надходить
ззовні. Як правило, наявний димар, що використовувався
для газовідводу, відповідає цим вимогам і може викори-
стовуватись без додаткової теплоізоляції у якості шахти
для системи підведення повітря.

5.6 Прокладання системи підведення повітря
та газовідводу в будівлях

Прокладання системи підведення повітря та газовідводу
повинне здійснюватись по якомога коротшому та пря-
мому шляху між виробом та устям системи випуску від-
працьованих газів, система повинна мати якомога менше
вигинів.

▶ Не розташовуйте кілька колін або ревізійних елемен-
тів безпосередньо один за одним.

Для забезпечення гігієнічних властивостей питної води
трубопроводи питної води повинні бути захищеними від
неприпустимого нагрівання.

▶ Прокладайте систему підведення повітря та газовід-
воду окремо від трубопроводів питної води.

Тракт відпрацьованих газів потрібно перевірити по всій
довжині, а за необхідності - очистити.

Систему підведення повітря та газовідводу можна демо-
нтувати з невеликими витратами (не потрібно дорогих
довбальних робіт у житловій зоні, досить зняти закріп-
лені гвинтами обшивки). Оскільки система розташована в
шахті, це, як правило, забезпечує можливість легкого де-
монтажу.

5.7 Розташування устя

Розташування устя системи випуску відпрацьованих газів
повинне відповідати міжнародним, національним та/або
місцевим приписам.

▶ Розташуйте устя системи випуску відпрацьованих га-
зів таким чином, щоб забезпечувався належний роз-
поділ відпрацьованих газів та унеможливлювалось їх
зворотне проникнення в будівлю через отвори (вікна,
приточні отвори повітря та балкони).

5.8 Видалення конденсату

Умови: ⌀ 80/125 мм, ⌀ 80/80 мм

Місцеві приписи можуть регламентувати властивості кон-
денсату, який дозволяється зливати у загальну каналі-
заційну мережу. За необхідності слід використовувати
пристрій нейтралізації.

▶ При утилізації конденсату в загальну каналізаційну
мережа дотримуйтесь місцевих приписів.

▶ Для відведення конденсату використовуйте лише тру-
бопроводи зі стійкого до корозії матеріалу.

6 Монтаж

6.1 Монтаж вертикального проходу через дах

6.1.1 Вказівки з монтажу

Небезпека!
Небезпека отруєння через витік відпра-
цьованих газів та небезпека матеріаль-
них збитків у результаті зрізання проходу
через дах!

Сніг та лід, що зсуваються з похилого
даху, можуть зрізати вертикальний прохід
через дах на рівні поверхні даху.

▶ В місцевостях, де трапляються сильні
снігопади та обледеніння, змонтуйте
вертикальний прохід через дах поруч
з гребенем даху або встановіть над
проходом через дах решітку для затри-
мання снігу.

Вертикальні проходи через дах можуть вкорочуватись
під дахом. Проте для забезпечення надійного кріплення
скоби кріплення, вони повинні мати достатню довжину.

▶ Вкоротіть трубу димоходу та трубу подачі повітря на
однакову величину.
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6.1.2 Монтаж вертикального проходу через дах
⌀ 60/100 мм

6.1.2.1 Комплект поставки, арт. № 303800 (чорне)
/ 0020015886 (червоне)

14
11

82
4

47
0

50 48
2

3

1

1 Вертикальний прохід
через дах

2 Скоба кріплення

3 Хомут труби подачі
повітря 48 мм

6.1.2.2 Монтаж проходу через похилий дах

1

2

3Ø100

25 - 45°

1. Визначте місце монтажу проходу через дах.
2. Використовуйте голландську черепицю (2).
3. Вставте прохід через дах (1) згори через голланд-

ську черепицю, щоб він щільно сів на місце.
4. Вирівняйте прохід через дах вертикально.
5. Закріпіть прохід через дах за допомогою скоби кріп-

лення(3) до конструкції даху.
6. З'єднайте прохід через дах з виробом за допомогою

подовжувачів, колін і, за необхідності - розділюваль-
ним пристроєм.

7. Альтернатива 1 / 2
Умови: Прохід через дах з подовжувачем

▶ Змонтуйте подовжувачі. (→ сторінка 26)
▶ Змонтуйте коліна 45°. (→ сторінка 28)
▶ Змонтуйте коліна 90°. (→ сторінка 29)
▶ Змонтуйте розділювальний пристрій.

(→ сторінка 25)
▶ З'єднайте всі стики за допомогою хомутів повіт-

ропроводу. (→ сторінка 34)

7. Альтернатива 2 / 2
Умови: Прохід через дах без подовжувача

▶ Змонтуйте розділювальний пристрій.
(→ сторінка 25)

6.1.2.3 Монтаж проходу через плоский дах

2

3

A B

1

Ø100

100

A Не утеплений дах B Утеплений дах

1. Визначте місце монтажу проходу через дах.
2. Вставте ізоляційний рукав для плоского даху (2).
3. Щільно вклейте ізоляційний рукав для плоского

даху.
4. Вставте прохід через дах (1) згори через ізоляційний

рукав для плоского даху, щоб він щільно сів на мі-
сце.

5. Вирівняйте прохід через дах вертикально.
6. Закріпіть прохід через дах за допомогою скоби кріп-

лення(3) до конструкції даху.
7. З'єднайте прохід через дах з виробом за допомогою

подовжувачів, колін і, за необхідності - розділюваль-
ним пристроєм.

8. Альтернатива 1 / 2
Умови: Прохід через дах з подовжувачем

▶ Змонтуйте подовжувачі. (→ сторінка 26)
▶ Змонтуйте коліна 45°. (→ сторінка 28)
▶ Змонтуйте коліна 90°. (→ сторінка 29)
▶ Змонтуйте розділювальний пристрій.

(→ сторінка 25)
▶ З'єднайте всі стики за допомогою хомутів повіт-

ропроводу. (→ сторінка 34)

8. Альтернатива 2 / 2
Умови: Прохід через дах без подовжувача

▶ Змонтуйте розділювальний пристрій.
(→ сторінка 25)
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6.1.3 Монтаж вертикального проходу через дах
⌀ 80/125 мм

6.1.3.1 Комплект поставки, арт. № 0020202465

1 2
3

4

5

6

1 Приєднувальний фі-
тинг для системи під-
ведення повітря та
газовідводу

2 Шланг для відведення
конденсату

3 Тримач

4 Сифон

5 Хомут

6 Хомут 48 мм

6.1.3.2 Монтаж підключення виробу зі стоком
конденсату ⌀ 80/125 мм

1

8

2 4 53

6

7

1. Всуньте приєднувальний фітинг (1) у підключення
для відведення відпрацьованих газів виробу.

2. Змонтуйте хомути труби подачі повітря(8).
(→ сторінка 34)

3. Всуньте шланг для відведення конденсату (4) у стік
конденсату приєднувального фітинга (2).

4. Зафіксуйте з’єднання хомутом (3).
5. Закріпіть сифон (7) на стіні.

– Застосовуйте лише сифон та шланг для відве-
дення конденсату, що постачаються в комплекті.

– Довжина шлангу дозволяє монтувати його в
будь-якому місці виробу.

Небезпека!
Небезпека отруєння через потрапляння
відпрацьованих газів!

Якщо в стоку сифона немає анемометри-
чного диску (5), може виникнути витік від-
працьованих газів.

▶ У жодному випадку не видаляйте ане-
мометричний диск (5) зі стоку сифона.

6. З’єднайте шланг для відведення конденсату (4) із
сифоном (7).

Обережно!
Внаслідок невідповідного підключення
постає ризик матеріальних збитків.

Блокування вентиляції та закрите підклю-
чення між стоком конденсату й каналіза-
ційною мережею можуть призвести до про-
тидії каналізаційної мережі виробу.

▶ Завжди підключайте стік конденсату з
відкритим виходом до каналізаційної
мережі (напр., через сифон-лійку або
відкрите відведення до каналізації).

▶ Забороняється вкорочувати або затис-
кати шланг для відведення конденсату.

7. З’єднайте сифон із каналізаційною мережею будинку
(6).
– У жодному випадку не застосовуйте мідь або

латунь. Придатні речовини наведені в директиві
DIN 1986, частина 4.

8. Перед введенням в експлуатацію заповніть сифон
водою.

6.1.3.3 Комплект поставки, арт. № 303600 (чорне)
/ 0020203411 (червоне)

1 2

3

11
85

67
5

70

1 Вертикальний прохід
через дах

2 Скоба кріплення

3 Хомут 70 мм
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6.1.3.4 Монтаж проходу через похилий дах

1

2

3Ø125

25 - 45°

1. Визначте місце монтажу проходу через дах.

2. Використовуйте голландську черепицю (2).
3. Вставте прохід через дах (1) згори через голланд-

ську черепицю, щоб він щільно сів на місце.
4. Вирівняйте прохід через дах вертикально.
5. Закріпіть прохід через дах за допомогою скоби кріп-

лення(3) до конструкції даху.
6. З'єднайте прохід через дах з виробом за допомогою

подовжувачів, колін і, за необхідності - розділюваль-
ним пристроєм.

7. Альтернатива 1 / 2
Умови: Прохід через дах з подовжувачем

▶ Змонтуйте подовжувачі. (→ сторінка 26)
▶ Змонтуйте коліна 45°. (→ сторінка 30)
▶ Змонтуйте коліна 87°. (→ сторінка 32)
▶ Змонтуйте розділювальний пристрій.

(→ сторінка 25)
▶ З'єднайте всі стики за допомогою хомутів повіт-

ропроводу. (→ сторінка 34)

7. Альтернатива 2 / 2
Умови: Прохід через дах без подовжувача

▶ Змонтуйте розділювальний пристрій.
(→ сторінка 25)

6.1.3.5 Монтаж проходу через плоский дах

1

2

3

A B

Ø125

100

A Не утеплений дах B Утеплений дах

1. Визначте місце монтажу проходу через дах.

2. Вставте ізоляційний рукав для плоского даху (2).
3. Щільно вклейте ізоляційний рукав для плоского

даху.
4. Вставте прохід через дах (1) згори через ізоляційний

рукав для плоского даху, щоб він щільно сів на мі-
сце.

5. Вирівняйте прохід через дах вертикально.
6. Закріпіть прохід через дах за допомогою скоби кріп-

лення(3) до конструкції даху.
7. З'єднайте прохід через дах з виробом за допомогою

подовжувачів, колін і, за необхідності - розділюваль-
ним пристроєм.

8. Альтернатива 1 / 2
Умови: Прохід через дах з подовжувачем

▶ Змонтуйте подовжувачі. (→ сторінка 26)
▶ Змонтуйте коліна 45°. (→ сторінка 30)
▶ Змонтуйте коліна 87°. (→ сторінка 32)
▶ Змонтуйте розділювальний пристрій.

(→ сторінка 25)
▶ З'єднайте всі стики за допомогою хомутів повіт-

ропроводу. (→ сторінка 34)

8. Альтернатива 2 / 2
Умови: Прохід через дах без подовжувача

▶ Змонтуйте розділювальний пристрій.
(→ сторінка 25)

6.2 Горизонтальний прохід через стіну та дах

6.2.1 Підготовка монтажу

Небезпека!
Небезпека отруєння через потрапляння
відпрацьованих газів!

При невдалому виборі місця встановлення
системи підведення повітря та газовідводу
відпрацьовані гази можуть проникати в
будівлю.

▶ Визначаючи відстані до вікон або вен-
тиляційних отворів, дотримуйтесь чин-
них приписів.

Обережно!
Якщо до системи потрапляє дощова
вода, це може призвести до матеріальних
збитків.

Дощова вода може потрапляти в опалю-
вальний прилад через недбалий монтаж.

▶ Виведіть назовні трубу подачі повітря
через прохід через стіну з відхиленням
1°.

▶ Визначте місце монтажу системи підведення повітря
та газовідводу.

▶ Якщо монтаж виконується поруч з джерелом світла,
поясніть користувачу, що при великому скупченні ко-
мах устя потребує регулярного очищення.



Монтаж 6

0020195899_01 Посібник з монтажу 21

Приклад монтажу
Горизонтальний прохід через дах

2

1

1 Безпосереднє встанов-
лення

2 Віддалене встанов-
лення

– Мінімальні розміри ковпака даху: Висота x ширина:
300 мм × 300 мм

6.2.2 Монтаж горизонтального проходу через
стіну та дах ⌀ 60/100 мм

6.2.2.1 Комплект поставки, арт. № 0020199370,
0020188791, 0020202780, 0020199371

2 x
1

2345

750/1000

48

4 10
1

121

1 Горизонтальний прохід
через стіну та дах
(телескопічний 0,45 –
0,65 м)

2 Зовнішня накладка,
⌀ 100 мм (гнучка)

3 Внутрішня накладка,
⌀ 100 мм

4 Хомут 48 мм

5 Коліно 87° (не входить
в арт. № 0020199371)

6.2.2.2 Монтаж проходу через стіну

1

23

1

23

2

1

65 - 7016

20

1°

65 - 70

1°

1. Під час непрямої (A) та прямої установки (B) врахо-
вуйте габарити теплогенератора.

2. Просвердліть отвір.
– Діаметр: 125 мм

Вказівка
Якщо є доступ до проходу через стіну ззо-
вні будівлі, можна просвердлити отвір діа-
метром 110 мм і змонтувати зовні стінну
накладку.

3. Вставте систему підведення повітря та газовідводу
(1) з гнучкою зовнішньою накладкою (2) через стіну.

4. Протягніть систему підведення повітря та газовід-
воду настільки назад, щоб зовнішня накладка щі-
льно прилягла до зовнішньої стіни.

5. Закріпіть систему підведення повітря та газовідводу
будівельним розчином і дайте йому затвердіти.

Вказівка
Закрутіть внутрішню трубу в зовнішню до
упору.

6. Змонтуйте стінну накладку (3) на внутрішньому боці
стіни пласкою частиною всередину для забезпе-
чення достатнього місця для хомута повітропроводу.

7. З'єднайте прохід через стіну та дах із виробом за
допомогою подовжувачів, колін і, за необхідності,
розділювального пристрою, див. гл. «Пряме підклю-
чення виробу» (→ сторінка 22) або «Віддалене під-
ключення виробу» (→ сторінка 22).
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6.2.2.3 Монтаж проходу через дах

1

65-70

1°4

▶ Установіть систему підведення повітря та газовідводу
(1) у ковпак даху.

6.2.2.4 Пряме підключення виробу

1

2

3

65-70145

1°

1. Встановіть виріб (2), див. посібник зі встановлення
виробу.

2. Встановіть коліно 90° (1) на трубу димоходу горизон-
тального проходу через стіну.
– При цьому трохи піднімайте трубу димоходу, щоб

всунути коліно 90° над підключенням виробу.
3. Всуньте коліно 90° у випускний патрубок відпрацьо-

ваних газів.
4. З'єднайте всі стики за допомогою хомутів труби по-

дачі повітря (2). (→ сторінка 34)

6.2.2.5 Віддалене підключення виробу

20
0

54
1

2

3

1. Встановіть виріб (3), див. посібник зі встановлення
виробу.

2. Встановіть коліно 90° (2) на випускний патрубок від-
працьованих газів виробу.

3. Надіньте розділювальний пристрій (4) з муфтою до
упору на відповідний подовжувач (5).

4. Змонтуйте подовжувачі (5) та приєднайте розділю-
вальний пристрій до коліна 90°.

5. Змонтуйте хомут повітропроводу (1) розділюваль-
ного пристрою.

6. З'єднайте всі стики за допомогою хомутів труби по-
дачі повітря, див. «Монтаж хомутів труби подачі по-
вітря» (→ сторінка 34).

7. Змонтуйте подовжувачі. (→ сторінка 26)
8. Змонтуйте коліна 45°. (→ сторінка 28)
9. Змонтуйте коліна 90°. (→ сторінка 29)

6.2.3 Монтаж горизонтального проходу через
стіну та дах ⌀ 80/125 мм

Вказівка
Залежно від розміру підключення систему під-
ведення повітря та газовідводу можна не про-
кладати назад від теплогенератора.

6.2.3.1 Комплект поставки, арт. № 303609

1103

70

15

1

3

2
4

2 x 2 x

1 Горизонтальний прохід
через стіну та дах

2 Хомути на 70 мм

3 Стінна накладка ⌀ 125
мм

4 Коліно 87°

6.2.3.2 Монтаж проходу через стіну

1°

22 1

220

3°

15

1. Просвердліть отвір.
– Діаметр висвердленого отвору: 130 мм

2. Установіть систему підведення повітря та газовід-
воду (1) в отвір у стіні.
– Систему підведення повітря та газовідводу необ-

хідно розташувати по центру отвору в стіні.
3. Закріпіть систему підведення повітря та газовідводу

будівельним розчином і дайте йому затвердіти.
4. Змонтуйте стінні накладки (2, 3).
5. З'єднайте прохід через стіну та дах із виробом за

допомогою подовжувачів, колін і, за необхідності,
розділювального пристрою, див. гл. «Підключення
виробу» (→ сторінка 23).
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6.2.3.3 Монтаж проходу через дах

220

15

3°

1°

1

▶ Установіть систему підведення повітря та газовідводу
(1) у ковпак даху.

6.2.3.4 Підключення виробу

23
0

1

5

4

32

1. Встановіть виріб (4), див. посібник зі встановлення
виробу.

2. Змонтуйте підключення виробу зі стоком конденсату
⌀ 80/125 мм. (→ сторінка 19)

3. Установіть коліно 87°(5) на приєднувальний фітинг.
– У випадку недостатньої монтажної висоти на

продукті можна змонтувати коліно 90° 60/100
/(арт. № 303808) і безпосередньо за ним
встановити приєднувальний фітинг (арт. №
0020045709).

4. Надіньте розділювальний пристрій (2) з муфтою до
упору на подовжувач (3), див. гл. «Монтаж розділю-
вального пристрою» (→ сторінка 25).

5. За необхідності вкоротіть подовжувач у відповідності
до відстані до виробу.

6. Змонтуйте подовжувачі. (→ сторінка 26)
7. З'єднайте розділювальний пристрій з коліном 87°.
8. Змонтуйте хомут повітропроводу (1) розділюваль-

ного пристрою.
9. Змонтуйте подовжувачі. (→ сторінка 26)
10. Змонтуйте коліна 45°. (→ сторінка 30)
11. Змонтуйте коліна 87°. (→ сторінка 32)
12. З'єднайте всі стики за допомогою хомутів повітро-

проводу. (→ сторінка 34)

6.3 Концентричне підключення ⌀ 60/100 мм до
системи підведення повітря та відведення
відпрацьованих газів для розрідження

Вказівка
Залежно від розміру підключення систему під-
ведення повітря та газовідводу можна не про-
кладати назад від теплогенератора.

6.3.1 Підключення до системи підведення
повітря та відведення відпрацьованих газів

Обережно!
Небезпека пошкодження виробу!

У вертикальній частині системи випуску
відпрацьованих газів не допускається ви-
никнення надлишкового тиску, оскільки
при цьому пальник буде працювати ім-
пульсами, що може призвести до пошко-
дження виробу. Виріб не розрахований на
такий режим експлуатції і не перевірявся в
ньому.

▶ Виконайте роботи по отриманню під-
твердження функціональної придатно-
сті вертикального димоходу у відпові-
дності до стандарту EN‑13384 з вико-
ристанням даних температури та об'-
єму відпрацьованих газів з посібника зі
встановлення виробу.

100

4
A

B

15
9

1

A Повітря B Відпрацьовані гази

1. Ущільніть вихідні вентиляційні отвори хомутами труб
подачі повітря (1), що постачаються в комплекті.

2. Виконайте на системі підведення повітря та відве-
дення відпрацьованих газів підключення відповідно
до малюнку.
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6.3.2 Монтаж підключення до керамічної
системи підведення повітря та відведення
відпрацьованих газів

Вказівка
Більшість систем підведення повітря та відве-
дення відпрацьованих газів із кераміки устат-
кована гумовими ущільнювачами й мають на
патрубку з боку надходження повітря упор для
труби.

1. Щоб трубу димоходу можна було вставити в ущіль-
нення, відділіть муфту на трубі димоходу.

2. Майте на увазі, що при вкорочуванні труби подачі
повітря не можна відрізати кінець з розпіркою.

3. Затисніть фіксуючий хомут із комплекту поставки та-
ким чином, щоб фіксуючий хомут підтримував трубу
димоходу після встановлення муфти відведення від-
працьованих газів системи підведення повітря та
відведення відпрацьованих газів. Це унеможливить
її зсування в шахту відведення відпрацьованих газів.

6.3.3 Монтаж підключення до металевої
системи підведення повітря та відведення
відпрацьованих газів

Вказівка
Системи підведення повітря та відведення від-
працьованих газів мають із боку надходження
відпрацьованих газів циліндричний штуцер.

1. Вставте трубу димоходу концентричної форми з
муфтою.

2. Слідкуйте, щоб під час цього монтажу труба димо-
ходу з розпіркою зафіксувалась у трубі подачі пові-
тря. При цьому можна відмовитись від трубного хо-
мута.

3. При використанні металевих систем підведення по-
вітря та відведення відпрацьованих газів без муфти
необхідно закріпити трубу подачі повітря будівель-
ним розчином і закрити шахту.

6.3.4 Підключення виробу до системи подачі
повітря та відведення відпрацьованих газів

Обережно!
Небезпека пошкодження будівельних
матеріалів!

Статичні та протипожежні властивості
стінки шахти можуть знижуватись з-за кріп-
лень.

▶ Не встановлюйте жодних гвинтів, дю-
белів тощо безпосередньо на стінку
шахти системи підведення повітря та
відведення відпрацьованих газів.

▶ Встановлюйте кріплення на цегляній
або кам'яній кладці чи збоку на стіні.

▶ Дотримуйтесь інструкцій виробника си-
стеми підведення повітря та відведення
відпрацьованих газів.

2

1

1. Надіньте стінну накладку (2) на трубу подачі повітря.

2. Встановіть виріб згідно з посібником зі встановлення
виробу.

3. З’єднайте коліно 90° (1) з підключенням виробу та
за допомогою відповідного подовжувача підведіть
його до підключення на системі підведення повітря
та відведення відпрацьованих газів.

4. З'єднайте всі стики за допомогою хомутів повітро-
проводу. (→ сторінка 34)

6.4 Концентричне підключення ⌀ 60/100 мм до
димоходу для розрідження (експлуатація в
залежному від подачі повітря з приміщення
режимі)

Вказівка
Залежно від розміру підключення систему під-
ведення повітря та газовідводу можна не про-
кладати назад від теплогенератора.

6.4.1 Комплект поставки, арт. № 0020188793

48

1

2

4

3 3 x

4 10
1

121

1 Труба подачі пові-
тря/труба димоходу зі
всмоктувальним отво-
ром

2 Стінна накладка

3 Хомути на 48 мм

4 Коліно 90° з ревізійним
отвором
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6.4.2 Монтаж патрубка шахти

4

100

1

2

1. Просвердліть отвір для одного димоходу 60 мм у
вертикальній частині димоходу.

2. Вкоротіть трубу димоходу (1).
3. Вкоротіть трубу подачі повітря (2).
4. Встановіть трубу димоходу (1) у стіну.
5. Закріпіть трубу димоходу будівельним розчином і

дайте йому затвердіти.
6. Насуньте трубу подачі повітря (2) на трубу димоходу

аж до стіни та приєднайте її до труби димоходу.
7. Змонтуйте стінну накладку.

6.4.3 Підключення виробу до димоходу для
розрідження

1

1. Встановіть виріб згідно з посібником зі встановлення
виробу.

2. З’єднайте коліно 90° (1) з підключенням виробу та за
допомогою відповідного подовжувача підведіть його
до труби подачі повітря.

3. З'єднайте всі стики за допомогою хомутів повітро-
проводу. (→ сторінка 34)

6.5 Монтаж розділювального пристрою та
подовжувачів

6.5.1 Монтаж розділювального пристрою

Вказівка
Розділювальний пристрій полегшує монтаж
та відділення системи підведення повітря та
газовідводу від виробу.

Умови: Розділювальний пристрій на 60/100 мм

BA C

ED

82
 m

m

Небезпека!
Небезпека отруєння через потрапляння
відпрацьованих газів!
Якщо ревізійний отвір у насувній муфті
не закритий під час експлуатації, може
виникнути витік відпрацьованих газів.
▶ Після застосування насувної муфти

обов’язково встановлюйте хомут для
захисту від відпрацьованих газів.

▶ Змонтуйте розділювальний пристрій, як показано на
малюнку.

Умови: Розділювальний пристрій на 80/125 мм

BA C

82
-8

4 
m

m

▶ Змонтуйте розділювальний пристрій, як показано на
малюнку.
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6.5.2 Монтаж подовжувачів

Небезпека!
Небезпека отруєння через потрапляння
відпрацьованих газів!

Небезпека отруєння через потрапляння
відпрацьованих газів!

▶ За необхідності для полегшення мон-
тажу використовуйте тільки воду або
звичайне рідке мило.

▶ Під час монтажу труб димоходу обо-
в'язково слідкуйте за правильною по-
садкою ущільнень (встановлювати по-
шкоджені ущільнення заборонено).

▶ Перед монтажем труб зніміть з них за-
дирки та фаски, щоб не пошкодити ущі-
льнення. Приберіть стружку.

▶ Не встановлюйте погнуті або іншим
чином пошкоджені труби.

Небезпека!
Небезпека отруєння через потрапляння
відпрацьованих газів!

Не закріплені на стіні або стелі подовжу-
вачі можуть прогинатись і роз'єднуватись в
результаті теплового розширення.

▶ Закріпіть подовжувачі трубними хому-
тами до стіни або стелі. Відстань між
двома трубними хомутами не повинна
перевищувати довжини подовжувача і
не повинна бути довшою за 2 м.

Небезпека!
Небезпека отруєння через потрапляння
відпрацьованих газів!

Труби димоходу системи підведення по-
вітря та газовідводу можуть рухатись під
впливом теплового розширення, і, мож-
ливо, роз'єднатись.

▶ Зафіксуйте трубу димоходу в розпірці
труби подачі повітря.

Вказівка
Для окремого вкорочування труб подачі пові-
тря та труб димоходу попередньо змонтовані
подовжувачі можна демонтувати без інстру-
менту.

Монтаж подовжувачів ⌀ 60/100 мм

1 2

1. Вийміть трубу димоходу (2) з труби подачі повітря
(1).

40 mm

4 mm 36 mm

A

B

2. Спочатку виміряйте довжину потрібного відрізка
труби подачі повітря (A) і в залежності від цього роз-
рахуйте відповідну довжину труби димоходу (B):
– Довжина труби димоходу: Довжина труби подачі

повітря + 40 мм
– Мінімальна довжина подовжувача труби подачі

повітря: 100 мм.

3. Вкоротіть труби пилкою, ножицями для листового
металу, тощо.

4. Після вкорочування знову всуньте трубу димоходу в
трубу подачі повітря .

Монтаж подовжувачів ⌀ 80/125 мм

1 2 3

5. Викрутіть 3 гвинти (3) з труби подачі повітря.

6. Вийміть трубу димоходу (1) з труби подачі повітря
(2).
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1. 

2. 

A 

B 

+ 40 mm 15 

70 

25 
1

2

2

1

7. Спочатку виміряйте довжину потрібного відрізка
труби подачі повітря (A) і в залежності від цього роз-
рахуйте відповідну довжину труби димоходу (B):
– Довжина труби димоходу: Довжина труби подачі

повітря + 40 мм
– Мінімальна довжина подовжувача труби подачі

повітря: 100 мм.

8. Вкоротіть труби пилкою, ножицями для листового
металу, тощо.

9. Після вкорочування знову зафіксуйте трубу димо-
ходу (1) в трубі подачі повітря (2).
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6.6 Монтаж колін

6.6.1 Монтаж колін 45° (алюміній) ⌀ 60/100 мм

C
A

B

 
10

10

A Зміщення

B Довжина труби подачі повітря

C Висота

1. Виміряйте зміщення (A), наприклад, 300 мм.
Таблиця розмірів зміщення (→ сторінка 28)

2. За цим значенням визначте за допомогою таблиці довжину труби подачі повітря (B) = 251 мм, а також висоту (C)
= 453 мм.

◁ Отримана таким чином довжина труби димоходу становить 251 + 40 = 291 мм.

Зміщення Довжина
труби по-
дачі пові-
тря

Висота Зміщення Довжина
труби по-
дачі пові-
тря

Висота в Зміщення Довжина
труби по-
дачі пові-
тря

Висота в

110
120

0
0

263
273

335 301 448 515 555 668

340 308 493 520 562 673

345 315 498 525 569 678

від 120
до 180 неможливе

350 322 503 530 577 683

355 329 508 535 584 688

360 336 513 540 591 693

185 89 338 365 343 518 545 598 698

190 96 343 370 350 523 550 605 703

195 103 348 375 357 528 555 612 708

200 110 353 380 364 533 560 619 713

205 117 358 385 371 538 565 626 718

210 124 363 390 379 543 570 633 723

215 131 368 395 386 548 575 640 728

220 138 373 400 393 553 580 647 733

225 145 378 405 400 558 585 654 738

230 152 383 410 407 563 590 661 743

235 159 388 415 414 568 595 668 748

240 166 393 420 421 573 600 676 753

245 173 398 425 428 578 605 683 758

250 181 403 430 435 583 610 690 763

255 188 408 435 442 588 615 697 768

260 195 413 440 449 593 620 704 773

265 202 418 445 456 598 625 711 778

270 209 423 450 463 603 630 718 783

275 216 428 455 470 608 635 725 788
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Зміщення Довжина
труби по-
дачі пові-
тря

Висота Зміщення Довжина
труби по-
дачі пові-
тря

Висота в Зміщення Довжина
труби по-
дачі пові-
тря

Висота в

280 223 433 460 478 613 640 732 793

285 230 438 465 485 618 645 739 798

290 237 443 470 492 623 650 746 803

295 244 448 475 499 628

300 251 453 480 506 633

305 258 458 485 513 638

310 265 463 490 520 643

315 272 468 495 527 648

320 280 473 500 534 653

325 287 478 505 541 658

330 294 483 510 548 663

6.6.2 Монтаж колін 90° (алюміній) ⌀ 60/100 мм

18
5

85 100

1010

A

B

A Зміщення B Довжина труби подачі повітря

1. Виміряйте зміщення (A), наприклад, 400 мм.
Таблиця розмірів зміщення (→ сторінка 29)

2. За цим значенням визначте за допомогою таблиці довжину труби подачі повітря (B) = 190 мм.

◁ Отримана таким чином довжина труби димоходу становить 190 + 40 = 230 мм

Зміщення Довжина труби
подачі повітря

Зміщення Довжина труби
подачі повітря

Зміщення Довжина труби
подачі повітря

190, 195, 200, 205,
210

0 505 295 730 520

510 300 735 525

515 305 740 530

від 210 до 310 неможливе

520 310 745 535

525 315 750 540

530 320 755 545

310 100 535 325 760 550

315 105 540 330 765 555

320 110 545 335 770 560

325 115 550 340 775 565

330 120 555 345 780 570

335 125 560 350 785 575

340 130 565 355 790 580

345 135 570 360 795 585

350 140 575 365 800 590

355 145 580 370 805 595
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Зміщення Довжина труби
подачі повітря

Зміщення Довжина труби
подачі повітря

Зміщення Довжина труби
подачі повітря

360 150 585 375 810 600

365 155 590 380 815 605

370 160 595 385 820 610

375 165 600 390 825 615

380 170 605 395 830 620

385 175 610 400 835 625

390 180 615 405 840 630

395 185 620 410 845 635

400 190 625 415 850 640

405 195 630 420 855 645

410 200 635 425 860 650

415 205 640 430 865 655

420 210 645 435 870 660

425 215 650 440 875 665

430 220 655 445 880 670

435 225 660 450 885 675

440 230 665 455 890 680

445 235 670 460 895 685

450 240 675 465 900 690

455 245 680 470 905 695

460 250 685 475 910 700

465 255 690 480 915 705

470 260 695 485 920 710

475 265 700 490 925 715

480 270 705 495 930 720

485 275 710 500 935 725

490 280 715 505 940 730

495 285 720 510

500 290 725 515

6.6.3 Монтаж колін 45° (алюміній) ⌀ 80/125 мм

C
 

A  

B 

5 

5 

A Зміщення

B Довжина труби подачі повітря

C Висота

1. Виміряйте зміщення (A), наприклад, 300 мм.
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Таблиця розмірів зміщення (→ сторінка 31)
2. За цим значенням визначте за допомогою таблиці довжину труби подачі повітря (B) = 284 мм, а також висоту (C)

= 420 мм.

◁ Отримана таким чином довжина труби димоходу становить 284 + 40 = 324 мм.

Зміщення Довжина
труби по-
дачі пові-
тря

Висота Зміщення Довжина
труби по-
дачі пові-
тря

Висота в Зміщення Довжина
труби по-
дачі пові-
тря

Висота в

90
100

0
0

210
220

335 334 455 535 617 655

340 341 460 540 624 660

345 348 465 545 631 665

від 100
до 155

неможливе

350 355 470 550 638 670

355 362 475 555 645 675

360 369 480 560 652 680

160 86 280 365 376 485 565 659 685

170 100 290 370 383 490 570 666 690

175 108 295 375 390 495 575 675 695

180 115 300 380 397 500 580 680 700

185 122 305 385 405 505 585 687 705

190 129 310 390 412 510 590 695 710

195 136 315 395 419 515 595 702 715

200 143 320 400 426 520 600 709 720

205 150 325 405 433 525 605 716 725

210 157 330 410 440 530 610 723 730

215 164 335 415 447 535 615 730 735

220 171 340 420 454 540 620 737 740

225 178 345 425 461 545 625 744 745

230 185 350 430 468 550 630 751 750

235 192 355 435 475 555 635 758 755

240 199 360 440 482 560 640 765 760

245 207 365 445 489 565 645 772 765

250 214 370 450 496 570 650 779 770

255 221 375 455 504 575 655 786 775

260 228 380 460 511 580 660 794 780

265 235 385 465 518 585 665 801 785

270 242 390 470 525 590 670 808 790

275 249 395 475 532 595 675 815 795

280 256 400 480 539 600 680 822 800

285 263 405 485 546 605 685 829 805

290 270 410 490 553 610 690 836 810

295 277 415 495 560 615 695 843 815

300 284 420 500 567 620 700 850 820

305 291 425 505 574 625 705 857 825

310 298 430 510 581 630 710 864 830

315 306 435 515 588 635 715 871 835

320 313 440 520 596 640 720 878 840

325 320 445 525 603 645

330 327 450 530 610 650
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6.6.4 Монтаж колін 87° (алюміній) ⌀ 80/125 мм

19
0

 
A  

B  95 95 

5 5 

A Зміщення B Довжина труби подачі повітря

1. Виміряйте зміщення (A), наприклад, 400 мм.
Таблиця розмірів зміщення (→ сторінка 32)

2. За цим значенням визначте за допомогою таблиці довжину труби подачі повітря (B) = 190 мм.

◁ Отримана таким чином довжина труби димоходу становить 190 + 40 = 230 мм

Зміщення Довжина труби
подачі повітря

Зміщення Довжина труби
подачі повітря

Зміщення Довжина труби
подачі повітря

200, 205, 210 0

505 295 730 520

510 300 735 525

515 305 740 530

від 210 до 310 неможливе

520 310 745 535

525 315 750 540

530 320 755 545

310 100 535 325 760 550

315 105 540 330 765 555

320 110 545 335 770 560

325 115 550 340 775 565

330 120 555 345 780 570

335 125 560 350 785 575

340 130 565 355 790 580

345 135 570 360 795 585

350 140 575 365 800 590

355 145 580 370 805 595

360 150 585 375 810 600

365 155 590 380 815 605

370 160 595 385 820 610

375 165 600 390 825 615

380 170 605 395 830 620

385 175 610 400 835 625

390 180 615 405 840 630

395 185 620 410 845 635

400 190 625 415 850 640

405 195 630 420 855 645

410 200 635 425 860 650

415 205 640 430 865 655

420 210 645 435 870 660

425 215 650 440 875 665

430 220 655 445 880 670

435 225 660 450 885 675

440 230 665 455 890 680
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Зміщення Довжина труби
подачі повітря

Зміщення Довжина труби
подачі повітря

Зміщення Довжина труби
подачі повітря

445 235 670 460 895 685

450 240 675 465 900 690

455 245 680 470 905 695

460 250 685 475 910 700

465 255 690 480 915 705

470 260 695 485 920 710

475 265 700 490 925 715

480 270 705 495 930 720

485 275 710 500 935 725

490 280 715 505 940 730

495 285 720 510

500 290 725 515
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6.6.5 Монтаж хомута повітропроводу

1. З'єднайте всі стики за допомогою хомутів повітро-
проводу:

min. 30 mm

70 mm1

2

3

48 mm

min. 15 mm

1

2

3

30 mm

min. 12 mm

1

2

3

40 mm

min. 15 mm

1

2

3

2. Насуньте хомут повітропроводу на стик труби подачі
повітря й затягніть гвинти (1).

– Відстані труб подачі повітря: ≤ 5 мм

Небезпека!
Небезпека отруєння через потрапляння
відпрацьованих газів!

Відпрацьовані гази можуть витікати через
пошкоджену трубу димоходу.

▶ Слідкуйте, щоб не пошкодити трубу
димоходу під час свердління отворів.

3. Через отвори хомута повітропроводу (3) просверд-
літь отвори в трубі подачі повітря.

Небезпека!
Небезпека отруєння через потрапляння
відпрацьованих газів!

У місцях ненадійного з'єднання труб мож-
ливий витік відпрацьованих газів.

▶ Закріпіть хомути та труби подачі пові-
тря гвинтами, що входять в комплект
поставки.

4. Використовуйте кріпильні гвинти (2).

6.6.6 Кріплення телескопічного подовжувача

Ø 3 mm

1 2

Небезпека!
Небезпека отруєння через потрапляння
відпрацьованих газів!

Відпрацьовані гази можуть витікати через
пошкоджену трубу димоходу.

▶ Слідкуйте, щоб не пошкодити трубу
димоходу під час свердління отворів.

1. Просвердліть отвір (1) в трубах подачі повітря, насу-
нених одна на одну.
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– Діаметр: 3 мм

2. Пригвинтіть труби подачі повітря гвинтом (2).

6.7 Окремий монтаж системи підведення
повітря та відведення відпрацьованих газів
⌀ 80/80 мм

Монтаж приєднувального фітинга до окремого
підключення

A

B
90°

Обережно!
Внаслідок переплутаних підключень по-
стає ризик матеріальних збитків.

Якщо сплутати підведення повітря з газо-
відводом, може пошкодитися теплогенера-
тор.

▶ Слідкуйте за правильним підключенням
підведення повітря та газовідводу.

1. Визначтесь, з якого боку повинен розташовуватися
патрубок для підведення повітря.

2. Змонтуйте на виробі приєднувальний фітинг для
окремого підключення.

Монтаж приєднувального фітинга 60/80 мм із пові-
трозабірником

3. Встановіть приєднувальний фітинг на підключення
для відведення відпрацьованих газів виробу.

Монтаж стоку конденсату

1

2

3

4

5

4. Встановіть стік конденсату (1) у приєднувальний
фітинг (2).

5. Всуньте шланг для відведення конденсату (3) у стік
конденсату.

6. Зафіксуйте з’єднання хомутом.
7. Закріпіть сифон (4) на стіні.
8. Встановіть у сифон інший кінець шланга.

– Застосовуйте лише сифон та шланг для відве-
дення конденсату, що постачаються в комплекті.

– Довжина шлангу дозволяє монтувати його в
будь-якому місці виробу.

9. З’єднайте шланг для відведення конденсату (3) із
сифоном (4).

Обережно!
Внаслідок невідповідного підключення
постає ризик матеріальних збитків.

Блокування вентиляції та закрите підклю-
чення між стоком конденсату й каналіза-
ційною мережею можуть призвести до про-
тидії каналізаційної мережі виробу.

▶ Завжди підключайте стік конденсату з
відкритим виходом до каналізаційної
мережі (напр., через сифон-лійку або
відкрите відведення до каналізації).

▶ Забороняється вкорочувати або затис-
кати шланг для відведення конденсату.

10. З’єднайте сифон із каналізаційною мережею бу-
динку (5).
– У жодному випадку не застосовуйте мідь або

латунь. Придатні речовини наведені в директиві
DIN 1986, частина 4.

11. Перед введенням в експлуатацію заповніть сифон
водою.
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6.7.1 Підключення до димоходу ⌀ 80 мм —
експлуатація в залежному від подачі
повітря з приміщення режимі

6.7.1.1 Комплект поставки

1 2 3

6 5

4

1 Приєднувальний фі-
тинг

2 Коліно 87°

3 Стік конденсату

4 Коліно 87° з опорним
коліном

5 Розпірка

6 Шахтна насадка

6.7.1.2 Монтаж патрубка підключення

3

2

1

1. Змонтуйте приєднувальний фітинг (3).
2. Змонтуйте стік конденсату (2).
3. Змонтуйте димохід (1).

6.7.2 Підключення до нечутливої до вологи
системи випуску відпрацьованих газів
у режимі тиску нижче атмосферного —
експлуатація в залежному від подачі
повітря з приміщення режимі

6.7.2.1 Комплект поставки

1 2 3

1 Приєднувальний фі-
тинг

2 Коліно 87°

3 Стік конденсату

6.7.2.2 Монтаж патрубка підключення

12

4

3

1. Визначте місце встановлення опалювального при-
ладу.

2. Просвердліть отвір.
3. Змонтуйте приєднувальний фітинг (4).
4. Встановіть трубу відведення відпрацьованих газів

(1).
5. Ущільніть трубу відведення відпрацьованих газів

відповідним матеріалом.
6. Змонтуйте стік конденсату (3).
7. Змонтуйте димохід (2).

Вказівка
Якщо для встановлення зверху недоста-
тньо місця, можна змонтувати стік кон-
денсату у горизонтальній частині труби
відведення відпрацьованих газів, безпосе-
редньо за коліном.
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6.7.3 Підключення до димоходу DN 80, повітря
через концентричну шахту — експлуатація
в незалежному від подачі повітря з
приміщення режимі

6.7.3.1 Комплект поставки

1 2 3

6 5

4

1 Приєднувальний фі-
тинг

2 Коліно 87°

3 Стік конденсату

4 Коліно 87° з опорним
коліном

5 Розпірка

6 Шахтна насадка

6.7.3.2 Монтаж патрубка підключення

1

3
4 5

2

1. Змонтуйте приєднувальний фітинг (1).
2. Визначте місце встановлення (5) повітропроводу.
3. Просвердліть отвір.
4. Встановіть трубу подачі повітря у прохід у шахту.
5. Закріпіть трубу подачі повітря будівельним розчи-

ном.
6. Дайте будівельному розчину затвердіти.
7. Змонтуйте стік конденсату (2).
8. Змонтуйте димохід (4).
9. Змонтуйте повітропровід (3).

6.7.4 Підключення до системи випуску
відпрацьованих газів у режимі тиску
нижче атмосферного, транспортування
повітря по другій шахті — експлуатація
в незалежному від подачі повітря з
приміщення режимі

6.7.4.1 Монтаж патрубка підключення

5

4 3
12

1. Встановіть у шахту трубу відведення відпрацьова-
них газів (1).

2. Ущільніть трубу відведення відпрацьованих газів
відповідним матеріалом.

3. Визначте місце встановлення (4) на шахті для повіт-
ропроводу.

4. Просвердліть отвір.
5. Встановіть трубу подачі повітря у прохід у шахту.
6. Закріпіть трубу подачі повітря будівельним розчи-

ном.
7. Дайте будівельному розчину затвердіти.
8. Змонтуйте стік конденсату (5).
9. Змонтуйте димохід (2).
10. Змонтуйте повітропровід (3).
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6.7.5 Монтаж димоходу DN 80

6.7.5.1 Комплект поставки

1 2 3

6 5

4

1 Приєднувальний фі-
тинг

2 Коліно 87°

3 Стік конденсату

4 Коліно 87° з опорним
коліном

5 Розпірка

6 Шахтна насадка

6.7.5.2 Вказівки з монтажу

1

23

78

9

10

4

6

5

11

1 Шахтна насадка

2 Подовжувач з ревізій-
ним отвором

3 Ревізійний отвір шахти

4 Розпірка

5 Коліно 87°з опорною
шиною

6 Вентиляційний отвір в
шахті

7 Прямі подовжувачі

8 Коліно 87°

9 Стік конденсату

10 Виріб

11 Вентиляція примі-
щення

▶ Витримуйте відстань від газовідводу до деталей з
горючих будівельних матеріалів.

– Мінімальна відстань: 5 см
▶ Прокладайте димохід всередині будівель тільки в при-

міщеннях, що мають постійну вентиляцію ззовні.
– Розмір перетину отвору у світлі залежно від потуж-

ності теплогенератора: ≥ 150 см²
– Якщо неможливо забезпечити достатню вентиля-

цію приміщень, виберіть систему підведення пові-
тря та газовідводу концентричної форми.

▶ Якщо шахта не використовується для підведення по-
вітря для підтримки горіння, то необхідно забезпечити
тильну вентиляцію димоходу по всій його довжині та
по всій його окружності. Для цього потрібно встано-
вити в шахті вентиляційний отвір.
– Площа поперечного перерізу вентиляційного от-

вору: ≥ 150 см²
▶ Прокладайте горизонтальну трубу димоходу до теп-

логенератора з нахилом.
– Нахил до теплогенератора: ≥ 3°

10 - 15 mm

▶ Не вставляйте труби між виробом та вертикальною
частиною димоходу до упору одна в одну.

6.7.5.3 Монтаж опорної шини та опорного коліна

2

1

2

1. Визначте місце встановлення.

2. Зробіть в шахті прохід достатнього розміру.
3. Просвердліть отвір в задній бічній стінці шахти.
4. Вкоротіть за необхідності опорну шину (2).
5. Закріпіть опорне коліно (1) на опорній шині таким

чином, щоб після монтажу труба димоходу розташо-
вувалась по центру шахти.

6. Встановіть опорну шину з опорним коліном в шахту.
– У більшості випадків опорне коліно можна опус-

тити згори з подовжувачами.
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6.7.5.4 Монтаж жорсткого димоходу в шахті

1

2

3

4

1. Опустіть першу трубу димоходу (3) за допомогою
стропи (2) настільки донизу, щоб можна було надяг-
нути наступну трубу димоходу (1).

2. Надіньте з інтервалом не більше 4 м по одній роз-
піркі (4) на кожну трубу димоходу.
– Не встановлюйте розпірок, якщо шахта має діа-

метр від 113 мм до 120 мм або довжину сторони
від 100 мм до 110 мм.

3. При встановленні ревізійного отвору в жорсткий ди-
мохід встановіть додатково до ревізійного отвору та
за ним по одній розпіркі.

4. Продовжуйте стикувати труби до того часу, поки
найнижча труба не ввійде в опорне коліно і поло-
ження найвищої труби не дозволить змонтувати ша-
хтну насадку.
– Сторона труб димоходу з муфтою повинна зав-

жди спрямовуватись догори.
5. Заберіть стропу з шахти.
6. Змонтуйте шахтну насадку.

6.7.5.5 Монтаж шахтної насадки з пластмаси
(поліпропілен)

Обережно!
Небезпека пошкодження в результаті
теплового розширення!

Внаслідок термічного розширення випуск-
ного трубопроводу, кришка може періоди-
чно підніматись до 2 см!

▶ Переконайтесь у наявності достатнього
вільного простору над кришкою.

m
in

. 1
00

 m
m

30
0 

m
m

1

2

3

1 Ковпак

2 Основа

3 Край устя

1. Встановивши найвищу трубу димоходу, зніміть му-
фту труби і вкоротіть трубу до потрібної довжини.
– Над устям шахти повинно виступати 300 мм.

2. Зніміть з труби димоходу задирки.
3. Ущільніть край устя (3) шахти силіконом.

h h/2

1

4. Закріпіть основу шахтної насадки 4 гвинтами на
краю устя.
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5. Щоб урівноважити розтягування матеріалу, обов'яз-
ково використовуйте 4 гнучких шайби-підкладки (1).

6. Стисніть шайби-підкладки на 50% (h/2).

7. За необхідності можна зменшити основу шахтної
насадки пилкою.

60 mm

8. Переконайтесь, що шахтна насадка виступає на 60
мм над основою.

9. Затисніть ковпак шахтної насадки кінцем стикування
у верхній кінець жорсткого димоходу і міцно втисніть
його.

6.7.5.6 Монтаж горизонтального димоходу та
повітропроводу

1. Змонтуйте подовжувачі, починаючи від шахти або
зовнішньої стіни в напрямку до опалювального при-
ладу.

2. За потреби вкоротіть подовжувачі за допомогою
пилки.

3. Змонтуйте на кожен подовжувач по одному кріпиль-
ному хомуту безпосередньо поруч з муфтою.

11

4. Змонтуйте на подовжувач після кожного коліна 87°
додатковий хомут (1).

11

5. Змонтуйте на подовжувач після кожного коліна 45°
додатковий хомут (1).

6. Вставте спочатку коліна або ревізійні трійники пові-
тропроводу та димохід у відповідні патрубки опалю-
вального приладу.
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6.7.5.7 Монтаж патрубка шахти/стінного патрубка
для повітропровода (експлуатація
в незалежному від подачі повітря з
приміщення режимі)

1

3

2

1

1 Труба подачі повітря

2 Вітрозахисний щиток

3 Вентиляція примі-
щення

1. Визначте місце монтажу труби підведення повітря
для підтримки горіння на зовнішній стіні або на стіні
шахти.

2. Альтернатива 1 / 2
Умови: Підведення повітря для підтримки горіння через зовні-
шню стіну

▶ Зніміть муфту труби подачі повітря (1), на якій
монтується вітрозахисний щиток (2).

20
70 - 80

1212 12

▶ Зсуньте вітрозахисний щиток (2) приблизно на
20 мм на трубу подачі повітря (1).

▶ Зафіксуйте вітрозахисний щиток гвинтом із комп-
лекту поставки.

▶ Закріпіть трубу подачі повітря зсередини та ззо-
вні будівельним розчином.

▶ Дайте будівельному розчину затвердіти.
▶ Змонтуйте з обох сторін (зсередини та ззовні) зо-

внішньої стіни по одній накладці (арт. № 009477)
на трубі подачі повітря. В якості альтернативи
для цього можна застосувати трубу подачі пові-
тря із захисною решіткою (арт. № 0020199428).

2. Альтернатива 2 / 2
Умови: Підведення повітря для підтримки горіння з шахти

▶ Вставте трубу подачі повітря (1) у прохід у шахту
таким чином, щоб зовнішній кінець порівнявся зі
стіною шахти.

▶ Закріпіть трубу подачі повітря будівельним роз-
чином.

▶ Дайте будівельному розчину затвердіти.
▶ Змонтуйте накладку (арт. № 009477) на повіт-

ряну шахту.

7 Сервісна служба

Безкоштовна інформаційна телефонна лінія по Україні

Гаряча лінія: 08 00 501‑805
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