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Шановний споживачу!
Ми вдячні Вам за те, що Ви обрали продукцію торгової
марки «TERMICO», яка при правильному монтажі,
використанні, обслуговуванні прослужить Вам довгі роки.
Телефони відділу збуту: +38050 329 22 11
+38067 329 22 11
+38097 329 22 11
Телефон сервісної підтримки: +38095 359 29 84
Офіційний сайт: http://termico.com.ua

1. Опис, установка і монтаж
теплоакумулятора
Підприємство-виробник гарантує відповідність теплоакумулятора вимогам технічних
умов ТУ У 25.3-38482946-001:2016 при дотриманні правил транспортування, монтажу та експлуатації.
Теплоакумулятор є елементом системи водяного опалення, призначеним для накопичення
нагрітого до заданої температури теплоносія і його зберігання при заданих умовах до подачі
споживачеві.
Ємність для теплоносія – герметична ємність циліндричної форми виготовлена із сталевого
листа марки Ст3 по ДСТУ 389-2005 за допомогою електрозварювання. Зовнішня поверхня
ємності покрита термореактивною порошковою фарбою. Ємність виготовляється з приєднувальними елементами, за допомогою яких теплоакумулятор підключається до системи опалення і кронштейнами опорних ніжок з можливістю регулювання положення. Кількість, тип і
місце розташування приєднувальних елементів вказані на схемі Рис.1. (див. с. 4).
L1 — Установка запобіжного клапана;
L2 — Підключення ГВП (Гаряче водопостачання);
L3 — Підключення теплоакумулятор/система;
L4 — Лінія підключення ТО (Теплообмінника);
L5 — Лінія підключення термомонометра;
L6 — Лінія підключення електротена.
Теплоакумулятор встановлюється в нежитлових приміщеннях на підлозі, виготовленій з матеріалів, здатних витримати його вагу. Приміщення, в яких встановлюється теплоакумулятор,
повинні відповідати наступним вимогам:
- температура в приміщенні – від + 5°С до + 35°С;
- вологість повітря – не більше 80%;
- атмосферний тиск – від 78 до 106 кПа.
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ! Встановлювати теплоакумулятор в приміщеннях, насичених
парами агресивних речовин, з різкими перепадами температури і вологості, а
також в запорошених і брудних приміщеннях.
Місце установки теплоакумулятора повинно забезпечити вільний доступ для його огляду
і обслуговування, але на відстані від стін і інших конструктивних елементів не менше
0,5 метра. За допомогою приєднувальних елементів, розміри яких вказані в таблиці 1 і
таблиці 2 (див. с.5), теплоакумулятор монтується в систему опалення.
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ! Виконувати монтаж теплоакумулятора в систему опалення
з використанням нероз’ємних з’єднань (зварюванням).
Система опалення повинна відповідати наступним вимогам:
- температура теплоносія не більш — 90°С;
- робочий тиск в системі опалення не більше — 0,3 (3) МПа (бар);
Теплоносієм служить тільки технічна вода з наступними характеристиками:
- водневий показник — 7…9рН;
- вміст кисню не більше — 0.02мг/кг;
- загальна жорсткість не більше — 7мг-екв./кг;
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ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ! Використовувати воду з системи опалення на задоволення побутових потреб.
Конструкція теплоакумулятора дозволяє монтувати його як у відкритих, так і
в закритих системах опалення за умови, що до приєднувального елемента буде підключений запобіжний клапан. Запобіжний клапан дозволяє видалити накопичене в
ємності повітря шляхом повороту ручки за годинниковою стрілкою, подальший поворот ручки закриває клапан.
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ! Експлуатація теплоакумулятора з несправним, заблокованим запобіжним клапаном або без нього!
Установлення запобіжного клапану слід виконувати таким чином, щоб при його
спрацьовуванні виключити контакт гарячої води або пари з обслуговуючим персоналом.
Перед введенням в експлуатацію систему опалення, в яку вмонтований теплоакумулятор, слід промити для видалення сторонніх предметів, які могли потрапити при виконанні
робіт з монтажу.
Теплоакумулятор являє собою судину, що працює під тиском. Для того, щоб запобігти
створенню небезпеки, монтаж повинні виконувати фахівці з кваліфікацією, достатньою
для такого роду робіт.

2. Загальні технічні
характеристики
Маркування теплоакумулюючих ємностей:
ТА – 570 БФ/3 – 50/6ВЧ/ВК;
ТА – 900 БФ/65 - 12В - 12Н – 3 – 100.ВК ;
ТА – теплоакумулятор;
570 – загальний обсяг (у літрах);
3 – 50 – Розташування штуцерів, ущільнювач 50 мм;
ТО – тканина помаранчева;
3 – 100 – Розташування штуцерів, ущільнювач 100 мм;
Ф – Фланець;
Б – Бакеліт (антикорозійний лак, обробляється внутрішня поверхня теплоакумулятора
за побажанням клієнта);
ВК – тканина Вініл червоний;
65 – 65 літрів об’єм внутрішньої ємності;
12Н – теплообмінник 12 кВт, (Нижній/Верхній).
6ВЧ – теплообмінник 6 кВт, (Нижній/Верхній).
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3. Пропозиція розміру і
підключення теплоакумулятора
до системи опалення
Розробку пропозиції оптимального розміру теплоакумулятора проводить проектувальник або особа з достатніми знаннями в області проектування систем опалення.
Установка проводиться спеціалізованою організацією або особою, яка має відповідний допуск і кваліфікацію для виконання таких робіт. Виконання монтажу фіксується
відміткою в гарантійному талоні. До введення в експлуатацію рекомендується запустити опалювальний контур, а будь-які домішки, які знаходяться в уловлювачу фільтра
очистити, після чого система буде готова до роботи.
Рис. 1 .Схема приєднувальних елементів і розміри

Схема наведена як приклад. Ваша ємність може відрізнятися через те, що
виконуватиметься згідно іншого бланка-замовлення.
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Таблиця 1. Таблиця габаритних розмірів

Об’ем, л

h

s

d

D

250

1500

50

500

700

300

1750

50

500

700

350

2000

50

500

700

400

2250

50

500

700

570

1500

50

750

950

680

1750

50

750

950

790

2040

50

750

950

900

2290

50

750

850

1040

2290

50

810

1010

1400

2300

150

930

1130

Таблиця 2. Лінії підключення
Позначення на
схемі

Найменування елементів

Позначення різьби
підключення

1750

50

L1

Установлення запобіжного клапану

G 1’’

L2

Підключення ГВП

G 1’’

L3

Підключення теплоакумулятор/система

G 1,1/2’’

L4

Лінія підключення ТО

G 1’’

L5

Лінія підключення термоманометру

G 1,1/2’’

L6

Лінія підключення електротена

G 1,1/2’’

4. Теплоізоляція
Кожух теплоізоляційний забезпечує зниження передачі тепла від ємності в атмосферу.
Матеріал для виготовлення кожуха має теплопровідність не більше 0,05Вт/м2°С, для
збільшення збереження температури теплоносія в заданих межах. Кожух складається
з наступних елементів:
- кошма;
- шайба верхня;
- шайба нижня.
Споживачеві кожух теплоізоляційний поставляється в окремій упаковці. Температура
теплоносія в системах опалення, для використання в яких призначений теплоакумулятор, піднімається до 90°С, тому кожух теплоізоляційний виключає контакт користувача
з нагрітими стінками ємності та захищає його від термічних травм. Чохол декоративний захищає кожух теплоізоляційний від пошкодження і забруднення. Чохол виготовляється з матеріалів, що забезпечують його захисні властивості.
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5. Монтаж кожуха
теплоізоляційного і
декоративного чохла
Монтаж кожуха ємності слід виконувати при температурі навколишнього середовища
не нижче +18°С, так як теплоізоляційний матеріал при низьких температурах може давати усадку, що ускладнює монтаж. Для зручності виконання робота по монтажу теплоізоляційного кожуха виконується удвох. У холодну пору року після зберігання елементів
кожуха в неопалювальних приміщеннях необхідно витримати їх при температурі не
нижче +18°С протягом 12 годин.
Обернути кошмою ємність для теплоносія якомога щільніше, щоб зазор на стику
з’єднання був мінімальним. Зафіксувати кошму. Вставити нижню і верхню шайби.
Одягти і зафіксувати декоративний чохол. На вимогу замовника теплоакумулятор може
поставлятися зі змонтованим теплоізоляційним кожухом.
Монтаж ізоляції дивись на рис.2.
Рис.2. Схема монтажу теплоізоляції
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6. Гарантійні зобов’язання
Гарантійний термін експлуатації теплоакумулятора - 36 місяців від дати продажу кінцевому споживачеві, але не більше 36 місяців від дати його виробництва. Гарантійний
термін зберігання теплоакумулятора - 36 місяців від дати його виробництва.
Підприємство-виробник гарантує надання ремонтного комплекту за рахунок виробника на вироби протягом усього гарантійного терміну експлуатації при виявленні у виробі дефектів виробничого характеру. За заподіяний непрямий збиток підприємство
відповідальності не несе. Всі суперечки вирішуються відповідно до чинного законодавства, в установленому порядку.
Гарантійні зобов’язання не поширюються на вироби, що вийшли з ладу через:
 невірно виконані встановлення і монтаж;
 замерзання теплоносія;
 порушення правил експлуатації, зберігання або транспортування;
 недбале поводження або неправильні монтаж і установку;
 механічні пошкодження та самостійну заміну деталей або внесення змін в
конструкцію;
 експлуатацію з несправним або без запобіжного клапана, замерзання або
перевищення робочого тиску.
У разі обґрунтованої рекламації, покупець може звернутися в сервісний центр, де буде
прийнято рішення про ремонт виробу або заміну несправних частин. Відомості про
виконаний ремонт заносяться майстром у відповідну графу гарантійного талона.
При виникненні гарантійного випадку покупець надає наступний перелік документів:
1. Акт з описом дефекту (додаток 1).
2. Якісну фотографію місця дефекту (2-3 ракурси).
3. Опис робочих параметрів системи (температура, тиск, робоча рідина).
4. Гарантійний талон.
Адреса виробництва:
Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Іванівська, 79.
Контактна інформація для споживачів:
Телефони відділу збуту: +38050 329 22 11
+38067 329 22 11
+38097 329 22 11
Телефон сервісної підтримки: +38095 359 29 84
Офіційний сайт: http://termico.com.ua

7

7. Відомості про
теплоакумулятор

Модель — 								
Заводський № 					

Дата випуску

(Число, місяць, рік)

Штамп ОТК (клеймо приймальника) 							
										

Комплектація теплоакумулятора:
1. Основна ємність
2. Бак ГВП
3. Теплообмінник
4. Ізоляція
5. Флізеліновий чохол
6. Чохол ізоляції
7. Ноги опорні
8. ТЕН
9. Магнієвий анод
10. Термоманометр
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Виробник: ТM «TERMICO»

Гарантійний талон
МодельЗаводський номер

Дата випуску

(ПІБ відповідальної особи виробника)

(Число, місяць, рік)
(підпис)

М. П.

Заповнюється продавцем
Продавець
(найменування підприємства, закладу)
(юридична адреса)

Дата продажу

(Число, місяць, рік)

(ПІБ відповідальної особи виробника)

Ціна

(гривень)
(підпис)

М. П.
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ТАЛОН

на введення в експлуатацію
Модель Заводський №
Дата установки «

»

20

р.

Адреса установки

Ким проведений монтаж

(найменування закладу, посада, ПІБ)

М.П.
Ким проведені пусконалагоджувальні роботи

(найменування закладу, посада, ПІБ)

Дата введення в експлуатацію «

»

20
М.П.

Ким проведено інструктаж з користування котлом

(найменування закладу, посада, ПІБ)

Підтвердження робіт по вводу в експлуатацію
ПІБ абонента
«
10

»

Підпис
20

р.

р.

Форма№4-гарант

(ПІБ., підпис виконавця)

ВІДРИВНИЙ ТАЛОН №1
на гарантійний ремонт
протягом гарантійного
строку експлуатації

М. П.

МодельЗаводський номер

Дата випуску

(Число, місяць, рік)

(ПІБ відповідальної особи виробника)

(підпис)

(Число, місяць, рік)

М. П.

Талон вилучено

(найменування підприємства, закладу, юридична адреса)
Виконавець

Корінець відривного талону на гарантійний ремонт протягом гарантійного строку експлуатації

Виробник: ТM «TERMICO»

Заповнюється продавцем
Продавець
(найменування підприємства, закладу)
(юридична адреса)

Дата продажу

(Число, місяць, рік)

(ПІБ відповідальної особи виробника)

Ціна

(гривень)
(підпис)

М. П.
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Заповнює виконавець
Виконавець:

(назва підприємства, організації)

(юридична адреса)

Номер, під яким теплоакумулятор узятий на гарантійний облік

Причина ремонту. Назва заміненого комплектуючого виробу, складової частини:

Дата ремонту ‘’

’’

(ПІБ відповідальної особи)

20

р.
(підпис)

М.П.
Підпис власника, що підтверджує виконання робіт з гарантійного обслуговування
(підпис)
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(дата)

Форма№4-гарант

(ПІБ., підпис виконавця)

ВІДРИВНИЙ ТАЛОН №1
на гарантійний ремонт
протягом гарантійного
строку експлуатації

М. П.

МодельЗаводський номер

Дата випуску

(Число, місяць, рік)

(ПІБ відповідальної особи виробника)

(підпис)

(Число, місяць, рік)

М. П.

Талон вилучено

(найменування підприємства, закладу, юридична адреса)
Виконавець

Корінець відривного талону на гарантійний ремонт протягом гарантійного строку експлуатації

Виробник: ТM «TERMICO»

Заповнюється продавцем
Продавець
(найменування підприємства, закладу)
(юридична адреса)

Дата продажу

(Число, місяць, рік)

(ПІБ відповідальної особи виробника)

Ціна

(гривень)
(підпис)

М. П.
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Заповнює виконавець
Виконавець:

(назва підприємства, організації)

(юридична адреса)

Номер, під яким теплоакумулятор узятий на гарантійний облік

Причина ремонту. Назва заміненого комплектуючого виробу, складової частини:

Дата ремонту ‘’

’’

(ПІБ відповідальної особи)

20

р.
(підпис)

М.П.
Підпис власника, що підтверджує виконання робіт з гарантійного обслуговування
(підпис)
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(дата)

Заповнює виконавець
Теплоакумулятор прийнятий на гарантійне обслуговування
(найменування підприємства, закладу – виконавця робіт)
(юридична адреса)

Дата взяття теплоакумулятора на гарантійний облік
Ціна

(Число, місяць, рік)

(гривень)

(прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи виконавця)

(підпис)

М.П.

ОБЛІК РОБІТ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
ТА ГАРАНТІЙНОГО РЕМОНТУ
Дата

Опис
несправності

Зміст виконаної роботи,
Підпис
найменування замінених
виконавця
комплектуючих, запасних частин

15

Акт рекламації
«

»

20

Від 				
+380(

Додаток 1

р.

Адреса: 				

)			

(Контактний телефон)

(П.І.Б. контактної особи)

Характеристики обладнання
«

»

(дані з паспорта)

Заводський № 					
Дата отримання обладнання «

20

р.

Дата введення в експлуатацію «
»
(дані з «талона на введення в експлуатацію»).

»

20

р.

Дата виходу з ладу «

20

р.

»

Зовнішні прояви виходу з ладу (максимально докладна інформація)

Передбачувані причини виходу з ладу (максимально докладна інформація)

недолік виявив
(П. І. Б., посада, організація)

Момент виявлення претензій

(при монтажі, при пуску, при експлуатації, при ТО, при ремонті, ін.)
Необхідна заміна
Спосіб і термін повернення комплектуючих, які потребують заміни

Дата звернення до сервісного центру заводу-виготовлювача «
Заповнювати друкованими літерами.
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»

20

р.

