



Інструкція з монтажу, використання та обслуговування







Caldaria Tech
Комбінована система опалення з 
конденсаційним котлом для обігріву 
середніх та великих приміщень.
Працює на природньому газі / 
зрідженому газі.



                                                                  

 

1.1  ОСОБЛИВОСТІ

СALDARIA TECH  - це модульна

комбінована система для  виробництва

гарячої води для опаленнь

приміщень в енергетичному класі Erp A,що 
складається з модулюючого конденсаційного 
котла,який працює на природному газу/
зрідженому газі,в комплекті з рампою 
INAIL,яка використовується для виробництва 
гарячої води при температурі 80,0 
℃ ,зовнішнього монтажу.


Котли Caldaria Tech перша промислова 
система,яка здатна виробляти миттєву гарячу 
воду без накопичення.Система оснащена 
всіма компонентами,необхідними для 
побудови системи опалення.Для зовнішньої 
установки.Не потребує зведення окремого 
приміщення.


Cистеми опалення Caldaria Tech ідеально 
підходять для середовищ на які поширюються 
нормативні обмеження протипожежної 
безпеки (текстильна промисловість,столярні 
цехи,середовища для переробки та 
зберігання паперу,кузовні майстерні,ремонт 
та фарбування автомобілів,громадські та 
комерційні приміщення,тренажерних залів та 
басейнів,виставкових залів та конференц-
центрів,церков та ораторій та у всіх тих 
приміщеннях де недопускається 
використання генераторів гарячого повітря.


1.   ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ТЕХНІЧНІ ДАНІ

1.1.1 Зовнішній модуль (котел) 
Механічні та термогідравлічні 
компоненти  
▶Вбудований однотрубний спіральний 
теплообмінник з нержавіючої сталі.

▶ Модулюючий пальник з попереднім 
змішуванням із співвідношенням (1: 9 для 
котла 55.1Тech), (1:18 для котла 100.2 Tech).

▶ Автоматичний клапан вентиляції повітря.
▶ Високоефективний модулюючий 
циркулятор.
▶ Зливний кран системи.
▶ Зонд температури води.
▶ Уловлювач конденсату.
▶ Зворотний клапан (тільки для котла 
100.2 Tech). У котлі 100.2 Tech ці 
компоненти подвійні.
Пристрої контролю та безпеки
▶ Тепловий запобіжник проти диму.
▶ Електромагнітний клапан газу.
▶ Запобіжний термостат.
У котлі 100.2 Tech ці компоненти подвійні.
▶Комплект захисних колекторів, 
схвалений INAIL (колишній ISPESL). 

▶Реле перепаду тиску води.

Компанія Bianchi встановила 4 комбіновані системи Caldaria Tech 55.1 для опалення пакувального цеху.



 

Рис.1.2  Гідравлічні з'єднання Caldaria 35 Tech  
(Вид знизу)

A - Доставка Ø 3/4 "M

F - Наповнення системи Ø 1/2 «M

G - Газ Ø 3/4 "M

R - Повернення Ø 3/4 "M

P1 / P2 - Кабельні вводи Ø 2,7 мм 

RS - Зливний кран системи Ø 10 мм M 

SC - Злив конденсату Ø 25 мм M


Рис.1.4 Гідравлічні з'єднання Caldaria 55.1 
Tech (вид знизу)

  Димовідвід Ø 80 мм.


  Рис.1.3  Розміри Сaldaria 55.1 Tech 

Димовідвід Ø 80 мм.

A - Доставка Ø 1 1/4 "M

G - Газ Ø 3/4 "M

R - Повернення Ø 1 1/4 "M

SC - Злив конденсату Ø 25 мм M 

SPF - Вхідний адаптер

SVS - Зливний запобіжний клапан Ø 3/4 "F

1 - Прилегла сторона до монтажної стіни

1.2   РОЗМІРИ

Рис.1.1  Розміри Caldaria 35 Tech  



     Рис.1.5   Розміри Caldaria 100.2 Tech   Рис.1.6 Гідравлічні з’єднання Сaldaria 100.2                                      
(вид знизу)

    

Димовідвід Ø 100 мм.


 1.3   КОМПОНЕНТИ 
  

Риc.1.7  Внутрішня схема котла Caldaria tech 35 
(Вид зпереду)

      A - Доставка Ø 1 1/4 "M

     G - Газ Ø 1 "M

     R - Повернення Ø 1 1/4 "M

     SC - Злив конденсату Ø 25 мм M 

     SPF - Жіноча пробка

     SVS - зливний запобіжний клапан Ø 3/4 "F

     1 - Прилегла сторона  до монтажної стіни


    1 - Кран для заповнення системи
    2 - Теплообмінник
    3 - Група пальників
    4 - Датчик контролю
    5 - Зонд зворотного опалення
    6 - Електричний вентилятор
    7 - Запобіжний клапан
    8 - Автоматичний клапан вентиляції 
    повітря
    9 - Модулюючий циркулятор
   10 -Електромагнітний клапан газу
   11 - Зливний кран системи
   12 - Зонд потоку опалення
   13 - Запобіжний термостат
   14 - Електрод запалювання
   15 - Розширювальна груша
   16 - Трансформатор запалення
   17 - Повітрозабірник
   18 - Вентурі
   19 - Реле тиску води
   20 - Сифон для відведення
   конденсату



R - Повернення опалення
G - Вхід газу
SC - Злив конденсату
F - Холодна вода в
А - Доставка опалення
1 - Тепловий запобіжник проти диму
2 - Теплообмінник
3 - Група пальників
4 - Електричний вентилятор
5 - Електромагнітний клапан газу
6 - Автоматичний клапан вентиляції 
повітря
7 - Модулюючий циркулятор
8 - Запобіжний клапан
9 - Зливний кран системи
10 - Зонд потоку опалення
11 - Запобіжний термостат
12 - Розширювальний посудину
13 - Повітрозабірник
14 - Вентурі
15 - Реле тиску води
16 - Сифон для відведення 
конденсату
17 - Обхід
18 - Кран для заповнення системи

Рис.1.8  Внутрішня гідравлічна схема котла 
Caldaria Tech 35

Риc.1.9  Внутрішня схема котла Caldaria tech 55.1



1 -Тепловий запобіжник диму

2 -Теплообмінник

3 - Група пальників

4 - Датчик контролю

5 - Зонд потоку опалення

6 - Повітродувка

7 - Модулюючий циркулятор

8 - Електромагнітний клапан 
газу

9 - Автоматичний клапан    

вентиляції повітря

10 - Зливний кран системи

11 - Зонд потоку опалення

12 - Запобіжний термостат

13 - Електрод запалювання

14 - Повітрозабірник


15 - Трансформатор запалення 
16 - Вентурі

17 - Злив конденсату

18 - Реле тиску води

19 - Сифон для відведення 
конденсату

20 - Розширювальний посудину

21 - Зливний кран системи

22 - Провірка фільтра

23 - Гніздо для лампочки, 
чутливої до VIC (не входить в 
комплект) 

24 - Перемикач термоблоку 
вручну сумісний з INAIL

25 - Реле блоку максимального 
тиску води сумісний з INAIL


26 - Перемикач 
мінімального тиску сумісний 
з INAIL

27 - З’єднувальний кран 
манометра з фланцем 
пробірки та ударної трубки

28 - Індикатор тиску 
сумісний з INAIL 

29 - Кульовий запірний кран

30 - Підключення системи 
доставки

31 - Повернення системи

32 - Панель управління

33 - Запобіжний клапан, 
схвалений INAIL

1 - Тепловий запобіжник проти диму

2 - Теплообмінник

3 - Група пальників

4 - Датчик контролю

5 - Зонд повернення опалення

6 - Повітродувка

7 - Модулюючий циркулятор

8 - Електромагнітний клапан газу

9  - Автоматичний клапан вентиляції повітря

10 - Зливний кран системи

11 - Зонд потоку опалення

12 - Запобіжний термостат

13 - Електрод запалювання

14 - Повітрозабірник

15 - Трансформатор запалення

16 - Вентурі

17 - Запобіжний клапан

18 - Реле тиску води

19 - Зливний кран системи

20 - Сифон для відведення конденсату

21 - INAIL схвалив перемикач 
термоблокування вручну

22 - Термометр, затверджений INAIL

23 - Вимикач блокування мінімального тиску, 
затверджено INAIL

24 - Вимикач максимального тиску, 
затверджено INAIL

25 - З’єднувальний кран манометра з 
контрольним фланцем та трубкою 
амортизатора

26  - Індикатор тиску, сумісний з INAIL

27 - Підключення системи доставки

28 - Повернення системи

29 - Запобіжний клапан, затверджено INAIL

30 - Розширювальний посудину

31  -Провірка фільтра

32 - Кишеня для лампочки, чутливої до VIC (не 
постачається) 

33 - Кульовий запірний кран

A - Доставка Ø 1 1/4 "M

B - Злив конденсату Ø 25 мм M

C - Газ Ø 3/4 «M

D - Повернення Ø 1 1/4 "M

Рис.1.10  Внутрішня гідравлічна схема котла 
Caldaria Tech 55.1



Риc.1.11  Внутрішня схема котла Caldaria tech 100.2

1 - Тепловий запобіжник проти диму

2 - Теплообмінник веденого блоку

3 - Група пальників

4 - Датчик контролю 

5 - Зонд повернення опалення

6 - Повітродуйка

7 - Модулюючий циркулятор

8 - Електромагнітний клапан газу

9 - Автоматичний клапан вентиляції повітря

10 - Зливний кран системи

11 - Зонд потоку опалення

12 - Запобіжний термостат

13 - Електрод запалювання

14 - Повітрозабірник

15 - Трансформатор запалення

16 - Вентурі

17 - Злив конденсату

18 - Реле тиску води

19 - Зонд колекторний

20 - Теплообмінник головного блоку

21 - Уловлювач конденсату

22 - Зливний кран системи

23 - Розширювальний посудину

24 - Запобіжний клапан, затверджено INAIL


25 - Перевірка фільтра

26 - Гніздо для лампочки, чутливої до VIC (не 
постачається)

27 - Тепловий вимикач з ручним скиданням, 
затверджено INAIL

28 - Вимикач максимального тиску 

29 - Перемикач блокування мінімального 
тиску, сумісний з INAIL

30 - З’єднувальний кран манометра з 
контрольним фланцем і трубкою

амортизатора

31 - Індикатор тиску, сумісний з INAIL

32 - Кульовий запірний кран

33 - Підключення системи доставки

34 - Зворотне з'єднання системи

35 - Колектор доставки

36 - Зворотний колектор

37 - Газовий колектор

38 - Головна панель управління

39 - Підпорядкована панель управління

40 - Димозбірник

41 - Клема електричного підключення

42  - Зворотній клапан проти диму



1.4  ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблиця № 1



        

 Рис.1.12  Мінімальні відстані зовнішньої 
установки котла Caldaria Tech 35


 1. 5    ВСТАНОВЛЕННЯ КОТЛА
Рис.1.13  Мінімальні відстані зовнішньої 
установки котла Caldaria Tech 55.1 та 
Caldaria Tech 100.2


Встановлення настінного каркаса та котла
1. Використовуючи рівень, зафіксуйте 
монтажний шаблонна стіні,де повинен 
бути встановлений котел, і позначте точки 
для вставки дюбелевих гвинтів та точки 
подачі та повернення з'єднань системи.
2. Зробіть отвори і приступайте до фіксації 
рами до стіни (рис.1.14).
3. Зачепіть котел за допомогою прорізів на 
рамі (рис.1.14).
Щоб уникнути застою конденсату всередині 
котла, необхідно нахилити котел назовні на 1 
÷ 1,5 ° (рис.1.15).
4. Відкрутіть фіксуючі гвинти нижнього 
кронштейна, що забезпечують вільне 
ковзання самого кронштейна щодо котла 
(рис.1.15).

      А - нижній кронштейн

5. Нахиліть котел відносно вертикалі приблизно 
на 1 ÷ 1,5 ° (рис.1.15). 
Щоб зафіксувати положення котла, затягніть 
фіксуючі гвинти нижнього кронштейна.
6. Переконайтесь, що котел надійно закріплений 
на стіні.
7. Встановіть гідравлічну арматуру, як детально 
викладено в інструкціях
ції, що постачається.
8. Зробіть підключення до води та електрики, як 
зазначено 
у відповідних пунктах.
9. Встановіть кришку фітинга.
> 250 мм C 0,5 ÷ 3 м D

Рис.1.15  Деталь нахилу котла

Рис.1.14  Встановлення настінного каркаса 
та котла



      

 

ВИВЕДЕННЯ ПРОДУКТІВ ЗГОРАННЯ

Монтаж фланцевої муфти (Ø 60/80 мм) 

1. Зніміть фланець A з верхнього кожуха, 
відкрутивши два бокові гвинти 1.

2. Зніміть фланцевий шматок B, що лежить на 
вихлопних газах камери згоряння.

3. Переконайтесь, що прокладка G правильно 
розміщена на камері згоряння (рис. 1.17)

4. Розмістіть прокладку фланцевої муфти C 
відповідно до отворів для кріпильних гвинтів.

5. Розмістіть фланцеву муфту B над прокладкою C 
і закріпіть вузол відповідними фіксуючими 
гвинтами D.

6. Помістіть фланець A на верхній кожух і закріпіть 
його боковими гвинтами 1.

7. Розташуйте дощову кришку E на вихлопній трубі 
F (не входить у комплект).

8. Вставте вихлопну трубу F (не входить в 
комплект) у фланцеву муфту B, щоб дощова 
кришка E залишалася поза корпусом котла,для 
захисту флянця.


 1 - Гвинти для кріплення фланців

 А - Фланець

 B - Муфта флянцева Ø 60/80 мм

 C - Прокладка флянцева

 D - Кріпильні гвинти фланцевої заглушки

 E - Дощовий чохол

 F - Димовідвідна труба (не постачається)


Рис.1.16  Монтаж фланцевої муфти (Ø 60/80 
мм)

Рис.1.17  Правильне розташування прокладок

         G - Прокладка


Викиди димових газів 

▶Caldaria Tech 35      Ø 80 мм.   (Рис.1.1) 
▶Caldaria Tech 55.1   Ø 80 мм.   (Рис.1.3) 
▶Caldaria Tech 100.2 Ø 100 мм. (Рис.1.5) 

Конфігурація димових газів B23P, B33 може 
використовуватися для цього типу котлів. 

Модель Caldaia 100.2 Tech вже оснащена 
заглушкою та прокладкою для труби із зовнішньою 
різьбою Ø 100 мм. 


Дощовик, який постачається в стандартній 
комплектації, повинен бути встановлений на 
вихлопній трубі димових газів, щоб захистити 
внутрішні компоненти котла (деталь E, Рис. 1.16).

Повітря для горіння витягується із зовнішньої 
сторони оболонки через спеціальні щілини, 
розташовані в нижній частині останньої.


Фланцева муфта (Саldaria Tech 35 i 55.1) 

Котел (Caldaria Tech 35 і 55.1) постачається з 
фланцевою заглушкою (Ø 60/80 мм), 
укомплектованою системою забору димових газів, 
яка повинна бути підключена до камери згоряння 
після встановлення поданої прокладки. Коли котел 
прибуває на місце, фланцева заглушка тримається 
на вихлопних газах камери згоряння, але вона не 
закріплена і тому не може бути використана, якщо 
вона розміщена і закріплена неправильно.




 

Викиди димових газів 
У разі викиду димових газів відповідно до   
котла, підключіть зазначену дощозахисну 
клемму, яка доступна як опція (код 
OTRM031), до підключення димових газів у 
верхній частині корпусу.


Не рекомендується встановлювати 
випускний термінал поблизу котла, якщо він 
знаходиться близько до стіни. Цей стан 
насправді може спричинити конденсацію на 
терміналі та стіні, яка потрапляє на котел.

Щоб уникнути такого типу проблем, бажано 
перевести випускний термінал на дах 
будівлі, як показано на малюнку 1.18, або 
зробіть злив горизонтально, як показано на 
малюнку 1.19.


Рис.1.19    Горизонтальний випуск диму

Рис.1.18   Вертикальний випуск диму на даху

Рис.1.20    Виведення конденсату вихлопних газів

Можливий вивід димоходу 
Якщо повітропровід подовжується, дотримуйтесь 
наступних правил.

▶ Використовуйте трубопроводи та клеми, 
придатні для конденсаційних приладів

примусовий проект дії.

▶ Горизонтальні секції для відводу димових газів 
повинні бути завжди встановлюється на схилі до 
приладу (нахил 3 ° = 5 мм на метр труби). У цьому 
випадку переконайтеся, що залишковий конденсат, 
що надходить з терміналу, не потрапляє на 
предмети або матеріали, які можуть погіршитися.

▶ У випадку вертикального повітропроводу 
довжиною більше 1,5 м, для збору та зливу 
конденсату необхідно забезпечити згин та Т-
образний штуцер (Рис.1.20). Потім конденсат 
повинен бути виведений відповідно до чинних 
норм, одночасно з конденсатом, що надходить 
зсередини котла.


Виведення конденсату до каналізаційної системи 
повинно відбуватися при атмосферному тиску, 
тобто шляхом капання в сифоновий контейнер, 
підключений до каналізаційної системи. (Рис.1.20)


