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Шановний покупцю!
Дякуємо Вам за вибір бойлера непрямого 

нагріву торгової марки TERMICO. При дотриманні 
умов встановлення та експлуатації даний виріб 

буде надійним джерелом дешевого гарячого 
водопостачання у Вашому приміщенні.

Інструкція є керівництвом з установки, експлуатації і 
технічного обслуговування бойлера.
Будь ласка, прочитайте її перед тим, 

як приступити до використання.
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1. Опис, установка і монтаж 
бойлера непрямого нагріву

Підприємство-виробник гарантує відповідність бойлера непрямого нагріву 
(далі – БНН) вимогам технічних умов ТУ У 25.3-38482946-001:2016 при до-
триманні правил транспортування, монтажу та експлуатації. 
БНН є елементом системи водяного опалення та водопостачання, призначеним 
для накопичення та нагріву води і подальшого зберігання при заданих умовах 
до подачі споживачеві. Ємність для води – герметична ємність циліндричної фор-
ми виготовлена із сталевого листа марки Ст3 по ДСТУ 389-2005 за допомогою 
електрозварювання. Зовнішня поверхня ємності покрита термореактивною по-
рошковою фарбою. Ємність виготовляється з приєднувальними елементами, за 
допомогою яких 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. 5).

БНН встановлюється в нежитлових приміщеннях на підлозі, виготовленій з матеріалів, 
здатних витримати його вагу. 
Приміщення, в яких встановлюється БНН, 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.

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.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ! Встановлювати БНН в приміщеннях, насичених парами 
агресивних речовин, з різкими перепадами температури і вологості, а також 

в запорошених і брудних приміщеннях. Місце установки повинне забезпечити вільний 
доступ для його огляду і обслуговування, але на відстані від стін і інших конструктивних 
елементів не менше 0,6 метра. За допомогою приєднувальних елементів, розміри яких 
вказані в таблиці 1 і таблиці 2 (див. с. 6), БНН монтується в систему опалення.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ! Виконувати монтаж БНН в систему опалення з викорис-
танням 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). 

Категорично забороняється використовувати воду з бойлера 
в якості питної води! 
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ВВЕДЕННЯ ВОДОНАГРІВАЧА В ЕКСПЛУАТАЦІЮ

Після підключення БНН до водопровідної та опалювальної системи, електроме-
режі і після випробування запобіжного клапана, водонагрівач можна запустити в 
експлуатацію.

Процедура:

1. Перевірити підключення до водопровідної мережі та опалювальної 

системи. Датчики повинні бути закручені в штуцері до упору.

2. Відкрити вентиль гарячої води змішувача.

3. Відкрити вентиль труби впуску холодної води у водонагрівач.

4. Як тільки вода піде через вентиль для гарячої води, заповнення 

водонагрівача закінчено, і вентиль слід закрити.

5. Якщо раптом виявиться протікання в ущільненні (кришки фланця), 

рекомендується сильніше затягнути болти кришки фланця.

6. При нагріванні господарської води від системи опалення слід 

відкрити вентилі на вході і виході опалювальної води, 

а при необхідності спустити повітря з теплообмінника.

7. Перед початком експлуатації БНН слід добре промити.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ! Експлуатація БНН з несправним, заблокованим запобіж-
ним клапаном або без нього! 
Установлення запобіжного клапану слід виконувати таким чином, щоб при 

його спрацьовуванні виключити контакт гарячої води або пари з обслуговуючим пер-
соналом. У випадку необхідності для води на вході необхідно забезпечити регулятор 
тиску. Перед введенням в експлуатацію систему опалення, в яку вмонтований БНН, 
слід промити для видалення сторонніх предметів, які могли потрапити при виконанні 
робіт з монтажу. БНН являє собою судину, що працює під тиском. Для того, щоб запо-
бігти створенню небезпеки, монтаж повинні виконувати фахівці з кваліфікацією, до-
статньою для такого роду робіт.

Для попередження корозії необхідно перевіряти магнієвий анод один раз в 
12 місяців, проте в районах з особливо агресивної водою перевірку слід про-
водити кожні 6 місяців; при зносі - замінити анод.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ! Заповнювати основну ємність бойлера до заповнення те-
плоносієм теплообмінника/теплообмінників. Порушення порядку заповнення 

бойлеру водою може привести до виходу з ладу конструкції.
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2. Загальні технічні 
характеристики

3. Пропозиція розміру і 
підключення БНН до системи 
опалення та водопостачання

Маркування БНН:

БНН – 570 Ф/3 – 100/12НН /6ВН;

БНН – бойлер непрямого нагріву;
570 – загальний обсяг (у літрах);
3 – 100 – розташування штуцерів, ущільнювач 100 мм; 
Ф – фланец;
ВК – тканина Вініл червоний;
12НН – теплообмінник 12 кВт, (Нижній/Верхній).
6ВН – теплообмінник 6 кВт, (Нижній/Верхній).

Розробку пропозиції оптимального розміру бойлера та його комплектації проводить 
проектувальник або особа з достатніми знаннями в області проектування систем опа-
лення. Установка проводиться виключно спеціалізованою організацією або особою, 
яка має відповідний допуск і кваліфікацію для виконання таких робіт. 
Виконання монтажу фіксується відміткою в гарантійному талоні. До введення в екс-
плуатацію рекомендується запустити опалювальний контур, а будь-які домішки, які 
знаходяться в уловлювачі фільтра очистити, після чого система буде готова до роботи. 

При поставці споживачу БНН з електричним нагріваючим елементом, остан-
ній повинен бути підключеним до заземлення. Заземлення захищає корис-

тувача від ураження електричним струмом, знижує швидкість електрохімічної корозії 
бойлера. Заземлення (занулення) бойлера слід виконувати у відповідності до вимог 
ДБН В 2.5-27-2006 «Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і 
споруд»; ПУЕ 2017. Роботи з облаштування заземлення (занулення) проводити у від-
повідності до нормативних актів про охорону праці. 

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ! Приєднувати кабель заземлення до труб газопостачання, 
труб систем водопостачання, труб систем опалення, ін. Невиконання цієї забо-
рони може привести: до ураження електричним струмом користувачів БНН у 

разі пошкодження дротів живлення; користувачів бойлера непрямого нагріву; значно 
скоротити термін придатності бойлера за рахунок електрохімічної корозії; привести до 
втрати герметичності, і, як наслідок, до аварії, систем газопостачання, водопостачан-
ня, опалення. 
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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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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 
бойлер, піднімається до 90°С, тому кожух теплоізоляційний виключає контакт користу-
вача 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. Колір 
декоративного чохла може змінюватися в залежності від партії виготовлення. 

4. Теплоізоляція

Таблиця 1. Таблиця габаритних розмірів

Таблиця 2. Лінії підключення 

Об’єм, 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 50 750 950

1040 2290 50 810 1010
1400 2300 150 930 1130

Позначення на 
схемі Найменування елементів Позначення різьби 

підключення

L1 Установлення запобіжного клапану G  1’’
L2, L3, L4 Підключення ГВП та рециркуляція G 1’’

L5 Злив з ємності G 1/2’’
L6 Лінія підключення ТО G 1’’
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Этап № 2

Этап № 3
Этап № 4

КошмаЭтап № 1

Этап № 5

Застебнути чохол

Шайба верхня

Шайба нижня Чохол декоративний

Монтаж кожуха ємності слід виконувати при температурі навколишнього середовища 
не нижче +18°С, оскільки теплоізоляційний матеріал при низьких температурах може 
давати усадку, що ускладнює монтаж. Для зручності виконання робота по монтажу те-
плоізоляційного кожуха виконується удвох. У холодну пору року після зберігання еле-
ментів кожуха в неопалювальних приміщеннях необхідно витримати їх при температу-
рі не нижче +18°С протягом 12 годин. 
Обернути кошмою ємність для теплоносія якомога щільніше, щоб зазор на з’єднання 
був мінімальним. Зафіксувати кошму. Вставити нижню і верхню шайби. Одягти і зафік-
сувати декоративний чохол. На вимогу замовника БНН може поставлятися зі змонто-
ваним теплоізоляційним кожухом. Монтаж ізоляції дивись на рис.2. 

Рис.2. Схема монтажу теплоізоляції

5. Монтаж кожуха 
теплоізоляційного і 
декоративного чохла
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6. Гарантійні обов’язки

Гарантійний термін експлуатації БНН - 36 місяців від дати продажу кінцевому спожива-
чеві, але не більше 36 місяців від дати його виробництва. 

Гарантійний термін зберігання БНН - 36 місяців від дати його виробництва.

Гарантія на електричні елементи (ТЕН та інше), встановлені в БНН на замовлення спо-
живача, складає 6 місяців від дати продажу кінцевому споживачеві.

Підприємство-виробник гарантує надання ремонтного комплекту за рахунок вироб-
ника 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 по-
рядку. 

Гарантійні зобов’язання не поширюються на вироби, що вийшли з ладу через: 

 � невірно виконані встановлення і монтаж; 

 � розташування в місцях, що піддаються впливу несприятливої   погоди 
або замерзання;

 � запитування дощовою водою, водою зі свердловини або водою аномаль-
ної жорсткості, що не відповідає вимогам діючих 
національних нормативів і стандартів;

 � аномальну корозію в результаті неправильних гідравлічних з’єднань 
(прямий контакт «залізо - мідь»);

 � несправне електричне з’єднання, яке не відповідає чинним національним 
стандартам по установці, неправильне заземлення, недостатній перетин кабе-
лю, порушення встановлених схем з’єднання і т.д. (у випадках встановлення 
електрокомплектуючих ТЕНів);

 � порушення правил експлуатації, зберігання або транспортування;

 � внесення змін до оригінального обладнання без дозволу виробника або 
використання не оригінальних деталей;

 � відсутність належного обслуговування а, зокрема, несвоєчасна заміна анода; 

 � механічні пошкодження та самостійну заміну деталей або внесення змін 
в конструкцію; 

 � експлуатацію з несправним або без запобіжного клапана, замерзання або 
перевищення робочого тиску. 
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У разі обґрунтованої рекламації, покупець може звернутися до заводу-виробника, 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. Якісні фотографії місця дефекту (3-4 ракурси). 

3. Опис робочих параметрів системи (температура, тиск, робоча рідина). 

4. Якісні фотографії (за можливістю відео) місця встановлення приладу та обв’язки 
системи.

5. Гарантійний талон.

6. Видаткову накладну/товарний чек на придбаний бойлер. 

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 

Офіційний сайт: https://termico.com.ua  

УВАГА!  Вірно заповнена гарантійна форма на сайті виробника, є 
обов’язковою вимогою для проведення виробником безкоштовного 
гарантійного ремонту. 
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7. Відомості про БНН

Модель —              

Заводський №       Дата випуску                     

Штамп ОТК (клеймо приймальника)        

          

(Число, місяць, рік)

Комплектація БНН:

1. Основна ємність                  

2. Теплообмінник                     

3. Теплообмінник                     

4. Ізоляція                                 

5. Флізеліновий чохол              

6. Чохол ізоляції                       

7. Ноги опорні                          

8. ТЕН                                        

9. Магнієвий анод                   

10. Термоманометр                
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Гарантійний талон 

Модель-                                                                                                            

Заводський номер                                                        Дата випуску                                               

                                                                                                                                                 
(Число, місяць, рік)

(ПІБ відповідальної особи виробника)   (підпис) 

М. П.

Виробник: ТM «TERMICO»

Продавець                                                                                                             

                                                                                                                                                                                       

Дата продажу                                                                         Ціна                                                                      

                                                                                                                                                   

(Число, місяць, рік) (гривень)

(ПІБ відповідальної особи виробника)  

(найменування підприємства, закладу) 

(юридична адреса)

 (підпис) 

М. П.

Заповнюється продавцем
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ТАЛОН
на введення в експлуатацію

Модель -                                                                                                                                     

Заводський №                                                                                                                              

Дата установки «            »                                                                                        202          р

Адреса установки                                                                                                                     

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                       

Ким проведений монтаж                                                                                                           

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

М.П.

Ким проведені пусконалагоджувальні роботи                                                                       

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                          

Дата введення в експлуатацію «            »                                                           202            р.

                                                                        М.П.

Ким проведено інструктаж з користування                                                                

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                    

Підтвердження робіт по вводу в експлуатацію

ПІБ абонента                                                                                      Підпис                            

«            »                                           202              р.

(найменування закладу, посада, ПІБ)

(найменування закладу, посада, ПІБ)

(найменування закладу, посада, ПІБ)
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Форма №4-гарант

Виробник: ТM «TERMICO»

ВІДРИВНИЙ ТАЛОН №1
на гарантійний ремонт

протягом гарантійного
строку експлуатації

Модель-                                                                            

Заводський номер                           Дата випуску                                

                                                                                                            
(Число, місяць, рік)

(ПІБ відповідальної особи виробника)   (підпис) 

М. П.

Продавець

                                                                                      

                                                                                                                                    

Дата продажу                                                        Ціна                                                                          

                                                                                                             

(Число, місяць, рік) (гривень)

(ПІБ відповідальної особи виробника)  

(найменування підприємства, закладу) 

(юридична адреса)

(підпис) 

М. П.

Заповнюється продавцем

Корінець відривного талону на гарантійний рем
онт протягом

 гарантійного строку експлуатації

Виконавець                                                                                                                                               

Талон вилучено                                                                                                                                         

(найм
енування підприєм

ства, закладу, ю
ридична адреса)

(Число, м
ісяць, рік)

(ПІБ, підпис виконавця) 
М

. П.
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М.П.
 (ПІБ відповідальної особи) (підпис) 

(підпис) (дата) 

(юридична адреса) 

Заповнює виконавець

Виконавець:                                                                                                                              

                                                                                                                                                    

(назва підприємства, організації)

Номер, під яким БНН узятий на гарантійний облік

                                                                                                                                                    

Причина ремонту. Назва заміненого комплектуючого виробу, 
складової частини:
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             

Дата ремонту ‘’                       ’’                                         202            р.

                                                                                                                                      

Підпис власника, що підтверджує виконання робіт з 
гарантійного обслуговування   
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Форма №4-гарант

Виробник: ТM «TERMICO»

ВІДРИВНИЙ ТАЛОН №2
на гарантійний ремонт

протягом гарантійного
строку експлуатації

Модель-                                                                            

Заводський номер                           Дата випуску                                

                                                                                                            
(Число, місяць, рік)

(ПІБ відповідальної особи виробника)   (підпис) 

М. П.

Продавець

                                                                                      

                                                                                                                                    

Дата продажу                                                        Ціна                                                                          

                                                                                                             

(Число, місяць, рік) (гривень)

(ПІБ відповідальної особи виробника)  

(найменування підприємства, закладу) 

(юридична адреса)

(підпис) 

М. П.

Заповнюється продавцем

Корінець відривного талону на гарантійний рем
онт протягом

 гарантійного строку експлуатації

Виконавець                                                                                                                                               

Талон вилучено                                                                                                                                         

(найм
енування підприєм

ства, закладу, ю
ридична адреса)

(Число, м
ісяць, рік)

(ПІБ, підпис виконавця) 
М

. П.
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М.П.
 (ПІБ відповідальної особи) (підпис) 

(підпис) (дата) 

(юридична адреса) 

Заповнює виконавець

Виконавець:                                                                                                                              

                                                                                                                                                    

(назва підприємства, організації)

Номер, під яким БНН узятий на гарантійний облік

                                                                                                                                                    

Причина ремонту. Назва заміненого комплектуючого виробу, 
складової частини:
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             

Дата ремонту ‘’                       ’’                                         202            р.

                                                                                                                                      

Підпис власника, що підтверджує виконання робіт з 
гарантійного обслуговування   
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ОБЛІК РОБІТ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
ТА ГАРАНТІЙНОГО РЕМОНТУ

М.П.

Теплоакумулятор прийнятий на гарантійне обслуговування                                                              

                                                                                                                                       

                                                                                                                                        

Дата взяття теплоакумулятора на гарантійний облік                                                                                 

Ціна                                                    

                                                                                                                                                        

(найменування підприємства, закладу – виконавця робіт)

(Число, місяць, рік)

(гривень)

(ПІБ відповідальної особи виконавця)                                (підпис) 

(юридична адреса) 

Дата
Опис

несправності

Зміст виконаної роботи, 
найменування замінених 

комплектуючих, запасних частин

Підпис
виконавця

Заповнює виконавець
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Акт рекламації

«                  »                                        202               р.
Від      Адреса:          

+380(        )                                                                                       

Характеристики обладнання

                      «                          »                              (дані з паспорта)
Заводський №                    
Дата отримання обладнання «          »                              202         р.
Дата введення в експлуатацію «          »                           202         р.
(дані з «талона на введення в експлуатацію»).
Дата виходу з ладу «          »                                               202         р.
Зовнішні прояви виходу з ладу (максимально докладна інформація)                              
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                     
Передбачувані причини виходу з ладу (максимально докладна інформація) 
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                     
недолік виявив                                                                                                                           
                                                                                                                                                     

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 «         »                   202      р.
Заповнювати друкованими літерами.

(ПІБ контактної особи)(Контактний телефон)

(ПІБ, посада, організація)

Додаток 1
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Termico - в перекладі з італійської означає теплова, що поширює тепло. 
Саме цю символічну назву ми вибрали для нашої продукції: 

твердопаливних котлів, теплоакумуляторів 
і бойлерів непрямого нагріву. 

«Termico - збережемо тепло і затишок у Вашому домі!» 
є не тільки нашим незмінним слоганом, 

а й зобов’язанням перед кожним клієнтом.

Адреса виробництва:

Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Іванівська, 79. 

Контактна інформація для споживачів: 
Телефони відділу збуту: 

+38 050 329 22 11  

 +38 067 329 22 11

+38 097 329 22 11 

Офіційний сайт: 

https://termico.com.ua      



Для нотаток





ПАСПОРТ
Україна

та вимоги з експлуатації

2020 р.

БОЙЛЕР НЕПРЯМОГО НАГРІВУ
для систем опалення


