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Шановний користувачу!

Ми переконані, що придбаний Вами виріб буде відповідати всім Вашим вимогам. Придбання 
одного з виробів BAXI відповідає вашим очікуванням: хороша робота, простота і легкість 
користування.

Збережіть цей посібник, і користуйтеся ним у разі виникнення будь-якої проблеми. У цьому 
посібнику Ви знайдете корисні відомості, які допоможуть Вам правильно і ефективно вико-
ристовувати свій виріб.

Елементи упаковки (пластикові пакети, полістирол і т.д.) необхідно берегти від дітей, тому 
що вони є потенційним джерелом небезпеки.

Хоча це керівництво ми готували дуже ретельно, в ньому можуть бути деякі неточності. 
Якщо Ви їх помітите, просимо вас повідомити про них, щоб в майбутньому ми могли б ви-
правити дані неточності.
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Компанія BAXI S.p.A. - один з європейських лідерів з виробництва опалювальних 
та водонагрівальних систем для домашнього користування (настінних газових 
котлів, підлогових котлів, водонагрівачів). Компанія має сертифікат CSQ, що 
засвідчує відповідність нормам UNI EN ISO 9001. Стандарти, передбачені нормами 
UNI EN ISO 9001, охоплюють всі етапи організації виробництва. Сертифікат 
UNI EN ISO 9001 гарантує Вам наступне. Система контролю якості, що застосовується 
на заводі BAXI S.p.A. в місті Бассано-дель-Граппа, де виготовлений ваш котел, 
відповідає найсуворішим світовим стандартам.
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Наведені нижче інструкції містять важливу інформацію щодо увімкнення і використання бойлера для гарячої води. Інструкції 
для технічного персоналу наведені у другій частині цього посібника.

1. ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС
Даний пристрій являє собою накопичувальний бойлер серії SLIM INOX (ємністю 80 и 120 л) призначений для виробництва 
гарячої побутової води і призначення для під'єднання до котлів серії SLIM.

Таблиця 1
Модель бойлера Ємність бойлера, л

UB INOX 80 80
UB INOX 120 120

2. ВСТАНОВЛЕННЯ ВИРОБУ
Бойлери серії SLIM UB INOX повинні бути підведені до системи водопостачання та під'єднані до котлів серії SLIM відповідно 
до вимог, викладених в інструкціях для технічного персоналу. Підключення повинно бути виконано кваліфікованими 
фахівцями відповідно до вимог діючих нормативів.

Введення в експлуатацію повинен бути виконаний персоналом авторизованої сервісної організації. Перед введенням в 
експлуатацію необхідно переконатися в наступному:

• установка проведена відповідно до вимог чинного законодавства;
• установка виконана з дотриманням всіх інструкцій по установці даного пристрою;
• електричне підключення котла і заземлення виконані згідно з цим керівництву і діючих нормативів;
• система заповнена водою при потрібному тиску;
• бойлер заповнений водою; для цього відкрити кран розбору гарячої води до її рівномірного виходу (перевірити, що кран 

подачі холодної води відкритий).
Для продовження терміну служби бойлера рекомендується встановити вхідні фільтри для підготовки води на вході води 
контуру ГВП.
Також рекомендується перевіряти з періодичністю не рідше 1 разу на рік магнієвий анод, яким оснащений бойлер, і при 
необхідності замінювати анод (див. Керівництво для технічного персоналу).
Переконатися, що немає витоків води у разі спрацювання клапана (налаштований на 8 бар, поставляється окремо), в разі 
витоку води перевірити робочий тиск бойлера.

3. ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ
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1. Перемикач режимів Літо/Зима

2. Регулятор температури води системи опалення

3. Регулятор температури системи ГВП

4. Індикатор роботи в системі ГВП

А - Датчик температури води системи ГВП

В - Місце встановлення програмованого таймеру 
в системі ГВП (опція)

Рис. 1 Панель управління
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4. ІНСТРУКЦІЇ ПО РОБОТІ БОЙЛЕРА
Робота бойлера залежить від роботи котла, інструкції по експлуатації якого міститься у відповідному керівництві для 
користувача.
При роботі котла в режимі ГВП (гаряче водопостачання - виробництво гарячої побутової води) горить зелений світловий 
індикатор (рис.1, поз.5), розташований на панелі управління котла.

Робота котла в режимі «Зима»:
• встановити кімнатний термостат на потрібну температуру;
• встановити регулятор температури води в системі опалення, розташований на панелі управління котла (рис.1, поз.2) на 

потрібне значення;
• встановити регулятор температури гарячої побутової води, розташований на панелі управління котла (рис.1, поз. 3) на 

потрібне значення. Діапазон регулювання гарячої побутової води - від 10 до 65 °С;
• встановити перемикач режимів «Літо-Зима» котла (рис.1, поз.1) в режим «Зима» .

Якщо перемикач режимів «Літо-Зима» встановлено в положення «Зима», після досягнення заданої температури води в 
бойлері котел автоматично перемикається на роботу в системі опалення (пріоритет ГВП).

Робота котла в режимі «Літо»:
• встановити регулятор температури гарячої побутової води, розташований на панелі управління котла (рис.1, поз. 3) на 

потрібне значення;
• встановити перемикач режимів «Літо-Зима» котла (рис.1, поз.1) в режим «Літо» .

5. ЗАПОВНЕННЯ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ І ЗМІЙОВИКУ БОЙЛЕРА
Дана операція проводиться кваліфікованим персоналом.
Для проведення даної операції необхідно використовувати наступні документи: керівництво до котла для користувача і 
керівництво до бойлера, інструкції для технічного персоналу, розділ 8.

6. ЗЛИВАННЯ ВОДИ З БОЙЛЕРА
Зливання води з бойлера може бути виконано за допомогою відповідного крана зливання, розташованого в його нижній 
частині; доступ до крану зливання здійснюється через передню панель апарату.
Для виконання даної операції необхідно під’єднати штуцер зливного крана до зливного отвору, використовуючи шланг 
гнучкої підводки. Порядок дій наступний:

• Закрити кран подачі холодної води в бойлер.
• Відкрити найближчий до бойлера кран розбору гарячої води.
• Встановіть шланг гнучкої підводки на штуцер крана.
• Плавно відкрити кран.

Категорично забороняється виконувати зливання води з бойлера через скидний запобіжний клапан контуру ГВП

7. ВИМКНЕННЯ НА ТРИВАЛИЙ ПЕРІОД
Якщо бойлер не використовується в зимовий період і існує небезпека замерзання, рекомендується злити з нього воду, як 
описано в розділі 6 (для зливання води із системи опалення дійте у відповідності з керівництвом до котла для користувача).
Котел оснащений функцією «Захист від замерзання» в контурі ГВП. Електронна система управління котла підтримує 
температуру побутової води не нижче 5 °С.

8. ОБСЛУГОВУВАННЯ
Для гарантії безперебійної та безпечної роботи бойлера необхідно регулярне проведення технічного обслуговування. 
Регулярне і кваліфіковане технічне обслуговування дозволить Вам уникнути багатьох проблем в процесі експлуатації бойлера 
і забезпечити безперебійну роботу бойлера протягом багатьох років.
Чищення зовнішніх поверхонь бойлера повинна виконуватися при вимкненому бойлері без використання абразивних, 
агресивних або легко займистих речовин (бензин, спирти).
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НАСТАНОВА ДЛЯ ТЕХНІЧНОГО ПЕРСОНАЛУ
Наведені нижче технічні інструкції розроблені для монтажників, наладчиків та сервісних майстрів, які обслуговують 
даний апарат і, відповідно, містить інформацію по правильному встановленню, налагодженню, і періодичному технічному 
обслуговуванню бойлера.
Інструкція по вмиканню і використання бойлера містяться в першій частині цього посібника.

1. ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ БОЙЛЕРА

 
 
 
 

 
 

  
  

А - вхід води контуру опалення в змійовик 3/4" зовн.
В - вихід води контура опалення  3/4" зовн. 
С - вхід холодної води  1/2" зовн.
D - вихід гарячої води  1/2" зовн.
Е - приєднання скидного запобіжного клапану 1/2" вн.
F - рециркуляція  1/2" зовн.
G - кран зливання  1/2" зовн.

Таблиця 1

Модель
Ємність 
бойлера

Ємність 
змійовика 

бойлера
Висота

Ширина Глибина
L1 L2

L Н

літри літри мм мм мм мм мм
UB 80 INOX 80 3,5 850 450 600 45 45

UB 120 INOX 120 5,5 850 600 600 120 120
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2. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ
Нагадуємо Вам, що встановлення, технічне обслуговування і налаштування бойлерів повинні виконуватися кваліфікованими 
фахівцями обслуговуючої організації.
Також необхідно звернути увагу на наступні моменти:

• При установці поза приміщенням необхідно захистити бойлер від негативного впливу вітру, води і льоду, які могли 
б порушити нормальну безпечну роботу бойлера. У зв'язку з цим рекомендується підготувати під установку бойлера 
спеціальну технічну площадку, захищену від негоди.

• Елементи упаковки (пластикові пакети, полістирол і т.д.) необхідно берегти від дітей, тому що вони є потенційним 
джерелом небезпеки.

• Перший пуск котла повинен проводити кваліфікований фахівець.
При недотриманні даних рекомендацій апарат знімається з гарантійного обслуговування.

3. ПЕРЕВІРКИ ПЕРЕД ВСТАНОВЛЕННЯМ КОТЛА
Бойлери серії SLIM INOX повинні бути підведені до системи водопостачання та під’єднані до котлів серії SLIM відповідно до 
інструкцій, викладених в цьому посібнику.
Підключення повинно бути виконано кваліфікованими фахівцями відповідно до вимог чинних нормативів.

УВАГА: перед початком установки переконайтеся, що котел може бути приєднаний до бойлера.

4. ВСТАНОВЛЕННЯ
Після визначення точного місця установки бойлера можна приступати до самої установки, пам’ятаючи про дотримання умов 
для технічного обслуговування. Рекомендується встановити бойлер поруч з котлом (ліворуч або праворуч від котла).
Рекомендується замовити комплект для гідравлічного під’єднання бойлера до котлів серії SLIM (поставляється окремо). 
Виконати гідравлічні приєднання відповідно до гідравлічних схем, наведеними на рис. 1.
На вході холодної води системи водопостачання необхідно встановити запірний кран для зливання води з бойлера. 
Рекомендується під’єднати запобіжний клапан до дренажної системи (через лійку або сифон).
При установці бойлера в місцях з підвищеним рівнем жорсткості води (понад 25 °F; 1 °F = 10 мг карбонату кальцію на літр 
води) рекомендується встановити в системі холодного водопостачання (на вході холодної води) поліфосфатний дозатор для 
пом’якшення води.

Примітка: У перерахованих нижче випадках спрацьовує скидний запобіжний клапан контуру ГВП, що призводить до 
підтікання води у разі спрацювання клапана:

• тиск в системі водопостачання такий, що потрібна установка редуктора тиску (робочий тиск перевищує 4 атм.);
• в системі холодного водопостачання встановлено зворотний клапан;
• протяжність системи холодного водопостачання не достатня, щоб вмістити воду при тепловому розширенні.

Для попередження подібного роду проблем рекомендується встановити розширювальний бак в контурі ГВП. З цією метою 
може бути використано під’єднання рециркуляції F (див. розділ 1).
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1. Котел
2. Бойлер
3. Насос контуру опалення
4. Насос контуру ГВП
5. Подача в систему опалення
6. Повернення з системи опалення
7. Вихід гарячої води з бойлера
8. Вхід холодної води в бойлер
9. Запобіжний клапан контуру ГВП (8 бар)
10. Зливання
11. Насос рециркуляції
12. Зворотний клапан
13. Вузол заповнення системи опалення
14. Радіатори
15. Точка розбору ГВП
16. Труба холодного водопостачання

Рис. 1а: Гідравлічна схема приєднання бойлера до котлів серії SLIM i - iN

• Для моделей «i» зняти верхню кришку на чавунному теплообміннику і зняти запобіжний клапан котла.
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• Для моделей «Fi» використовуйте під’єднання на подачі бойлера (3/4" - внутр. різьба), попередньо від’єднавши заглушку, 
що йде в комплекті разом з бойлером.
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FiN

1. Котел
2. Бойлер
3. Насос контуру опалення
4. Насос контуру ГВП
5. Подача в систему опалення
6. Повернення з системи опалення
7. Вихід гарячої води з бойлера
8. Вхід холодної води в бойлер
9. Запобіжний клапан контуру ГВП (8 бар)
10. Зливання
11. Насос рециркуляції
12. Зворотний клапан
13. Вузол заповнення системи опалення
14. Радіатори
15. Точка розбору ГВП
16. Труба холодного водопостачання

Рис. 1b: Гідравлічна схема приєднання бойлера до котлів серії SLIM Fi - FiN
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5. ГІДРАВЛІЧНИЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПРИЄДНАННЯ БОЙЛЕРА ДО КОТЛА (ПОСТАВЛЯЄТЬСЯ ОКРЕМО)
Даний гідравлічний комплект дозволяє легко під'єднати бойлер до котла моделі SLIM. Бойлер може бути розташований 
праворуч або ліворуч від котла.
Для правильного під'єднання бойлера керуйтеся наведеним нижче малюнком і інструкцією із комплекту поставки.

03
05

_2
30

3Вихід з змійовика бойлера

Вхід в змійовик бойлера

Приєднання подачі в систему опалення -  
вхід в змійовик бойлера

Котел

Котел

Використовувати при встановлення з насосом Подача в систему опалення (моделі без насосу)

Приєднання повернення з системи
опалення - вихід з змійовика бойлера

Повернення з системи опалення

Рис. 2 Гідравлічний приєднувальний комплект (поставляється окремо)
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6. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПРИЄДНАННЯ ДО КОТЛА
Бойлер поставляється з датчиком NTC пріоритету контуру ГВП.
Даний датчик повинен бути приєднаний до клемної колодки котла, використовуючи кабель з 6-ти полюсним роз'ємом 
(входить в комплект поставки бойлера).
Для правильного під'єднання датчика використовуйте також інструкції для технічного персоналу, що додаються до котла.

Для виконання електричного під'єднання до котла дійте наступним чином:

КОТЕЛ:

6.1 ПІДКЛЮЧЕННЯ КАБЕЛЮ З 6-ТИ ПОЛЮСНИМ РОЗ'ЄМОМ

• Знеструмити котел за допомогою двополюсного вимикача.
• Зняти кришку котла, потягнувши її вгору, потім відкрити передні дверцята, потягнувши їх за кути.
• Відгвинтити гвинти, які утримують панель управління, і нахилити панель управління вперед;
• Відгвинтити гвинти і вийняти блок електроживлення.
• Підключити 5-ти полюсний кабель (входить в комплект поставки бойлера) до гнізда А8 електронної плати котла на 

клеми 1 і 2 клемної колодки М2 (провід чорно-червоний), потім видалити резистор. Після закінчення під'єднати кабель 
заземлення (див. Рис.3).

• Переставити один з двох кінців жовтого містка «Програматор системи ГВП» від клеми М5 до клеми М6 клемної колодки 
М2 (активація функції ГВС).

• Провести кабель через спеціальні кабеледтримачі і зафіксувати 6-ти полюсний роз'єм із зворотного боку котла за 
допомогою гвинтів, що входять в комплект поставки, потім зняти кришки з роз'єму (рис.3).
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Рис. 3 Приєднання кабеля з 6-ти полюсним роз’ємом до котла

НАСОС БОЙЛЕРА

ДАТЧИК БОЙЛЕРА

ПЕРЕСТАВИТИ 
МІСТОК

ВИДАЛИТИ 
РЕЗИСТОР

Колір проводів:

R  = червоний
C  = синій
M  = коричневий 
N  = чорний
B  = білий
G / V  = жовтий / зелений
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БОЙЛЕР:

Насос системи опалення повинен бути приєднаний до котла відповідно до інструкцій, наведених в відповідному розділі 
керівництва по експлуатації котла (розділ 5.3 модель iN - розділ 5.2 модель FiN).

6.2 ПІДКЛЮЧЕННЯ ДАТЧИКА БОЙЛЕРА

• Зняти кришку бойлера, потягнувши її вгору.
• Приєднати за допомогою 2-х полюсного кабелю (входить в комплект поставки) клеми Т1 і Т2 6-ти полюсного роз'єму з 

2-х полюсної клемної колодки бойлера (Рис.4).

6.3 ПІДКЛЮЧЕННЯ НАСОСА БОЙЛЕРА

• Приєднати насос бойлера до клем (L1 - N - ) 6-ти полюсного роз'єму використовуючи кабель типу «HAR VV-F» 
3x0.75 мм2 (Рис. 4).

Закрити кришки 6-ти полюсного роз'єму.

6.4 ПІДКЛЮЧЕННЯ НАСОСА КОТЛА (ТІЛЬКИ МОДЕЛІ SLIM IN - FIN)
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ДИВИСЬ ТАКОЖ РИСУНОК 3

SB - датчик бойлера
UB - бойлер
PS - насос бойлера 

Рис. 4 Схема приєднання датчика ГВП і насоса бойлера
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НАСОС БОЙЛЕРА
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7. ПРИЄДНАННЯ ПРОГРАМОВАНОГО ТАЙМЕРА СИСТЕМИ ГВП
У бойлерах передбачена можливість установки програмованого таймера діаметром 62 мм; таймер дозволяє програмувати 
режим роботи котла в контурі ГВП (з установкою програм на день або на тиждень).
Для установки програмованого таймера діяти наступним чином:

• Зняти верхню кришку бойлера, потягнувши її вгору.
• Обрізати кусачками кріплення декоративної кришки.
• Встановити програмований таймер, загвинтивши гвинти у відповідні отвори.

ЕЛЕКТРИЧНЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ ПРОГРАМАТОРУ СИСТЕМИ ГВП
• Знеструмити котел за допомогою двополюсного вимикача.
• Зняти верхню кришку котла, потягнувши її вгору, потім відкрити передні дверцята, потягнувши їх за кути.
• Відгвинтити гвинти, які утримують панель управління, і нахилити панель управління вперед.
• Відгвинтити гвинти і вийняти блок електроживлення.
• Видалити жовтий місток з клемної колодки М2 котла (контакти 5 - 6) і під'єднати контакти «загальний» і «нормально 

відкритий» програматора системи ГВП до клемної колодки (використовуючи кабель типу «HAR VV - F» 2x0.75 мм2).
• Кабель провести через спеціальні кабелетримачі.

Підключення повинно бути виконано за допомогою кабелю з двома жилами, приєднаного до двополюсного вимикача 
(контакти L-N).
При роботі програмованого таймера від батарейок кабель живлення не потрібно.

Для правильного підключення використовуйте також електричну схему, наведену на рис.5.

КОТЕЛ

БОЙЛЕР

04
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_2
50
8

електронна плата

клемна колодка М2

ПРОГРАМОВАНИЙ ТАЙМЕР
СИСТЕМИ ГВП

Рис. 5 Електричне під’єднання програматора системи ГВП
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У перерахованих нижче випадках спрацьовує скидний запобіжний клапан контуру ГВП, що призводить до підтікання води у 
разі спрацювання клапана:

• тиск в системі водопостачання такий, що потрібна установка редуктора тиску (робочий тиск перевищує 4 атм.);
• в системі холодного водопостачання встановлено зворотний клапан;
• протяжність системи холодного водопостачання не достатня, щоб вмістити воду при тепловому розширенні.

Для попередження подібного роду проблем рекомендується встановити розширювальний бак в контурі ГВП. Комплект для 
під’єднання розширювального бака системи ГВП поставляється окремо.
Для того щоб встановити розширювальний бак системи ГВП, діяти наступним чином:

• зняти верхню кришку, для чого з силою потягнути за задню частину кришки (кріпиться за допомогою затискачів);
• злити воду з бойлера відповідно до розділу 6 технічного настанови для користувача;
• встановити розширювальний бак в задній частині бойлера, видаливши ізоляцію, і закріпити розширювальний бак за 

допомогою кронштейна і двох саморізів до бічній панелі;
• видалити заглушку з під’єднання рециркуляції F 1/2" і приєднати трійник;
• приєднати гнучкий шланг до трійника.

8. РОЗШИРЮВАЛЬНИЙ БАК СИСТЕМИ ГВП (ПОСТАВЛЯЄТЬСЯ ОКРЕМО)
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Розширювальний бак
Закріпити за допомогою
саморізів

Гідравлічне
приєднання

Рис.6 Розширювальний бак системи ГВП
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9. ВІДВЕДЕННЯ ПОВІТРЯ
При першому заповненні системи необхідно видалити повітряні пробки, які могли утворитися в системі. Для виконання 
даної операції необхідно включати по черзі обидва циркуляційних насоси (котла і бойлера). При необхідності повторити 
перераховані операції кілька разів.

10. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ЧИЩЕННЯ БОЙЛЕРА
Для правильної і надійної роботи бойлера необхідно проводити його контроль і чистку з періодичністю приблизно 1 раз в рік. 
Для проведення технічного обслуговування необхідно звертатися в обслуговуючу організацію.

При огляді бойлера, зокрема, потрібно перевірити:
• Цілісність магнієвого анода, встановленого в бойлері. У будь-якому випадку, рекомендується щорічно замінювати 

магнієвий анод для продовження терміну служби бойлера.
• Відсутність вапняного нальоту на змійовику, так як це погіршує ефективність теплообміну

Заміна магнієвого анода бойлера
Для заміни магнієвого анода бойлера необхідно виконати наступні дії:

• Відкрити і зняти кришку бойлера.
• Закрити кран подачі холодної води в бойлер і злити воду з бойлера відповідно до глави 6 технічного керівництва для 

користувача.
• Відгвинтити захисний анод і замінити його.

Чищення змійовика бойлера
• Закрити кран подачі холодної води в бойлер і злити воду з бойлера відповідно до глави 6 технічного керівництва для 

користувача.
• Зняти верхній фланець, попередньо відкрутивши 6 кріпильних гвинтів;
• Очистити спіралі змійовика йоржиком і видалити шматочки накипу за допомогою пилососа.
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11. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель бойлера SLIM UB 80 INOX UB 120 INOX
Максимальна потужність теплообмінника кВт 28.5 33.7
Ємність бойлера л 80 120
Максимальний тиск води в змійовику бойлера бар 3 3
Втрати напору в змійовику бойлера при 1400 л/год мН2О 1,52 1,94
Максимальний тиск води в контурі ГВП бар 6 6
Регулювання температури води в контурі ГВП °С 10 - 65 10 - 65
Вага кг 60 72

  

Модель бойлера При роботі з котлами
Готовність води в бойлері * Виробництво гарячої 

побутової води при ΔT = 35 °С
хв л/хв

SLIM UB 80 
INOX

SLIM 1.150 i 26 6
SLIM 1.230 i - iN - FiN - Fi 19 9
SLIM 1.300 i - iN - FiN -Fi 16 12

SLIM 1.400 iN 14 12
SLIM 1.490 iN 16 12
SLIM 1.620 iN 19 12

SLIM UB 120 
INOX

SLIM 1.150 i 35 6
SLIM 1.230 i - iN - FiN - Fi 24 9
SLIM 1.300 i - iN - FiN -Fi 19 12

SLIM 1.400 iN 15 14
SLIM 1.490 iN 18 14
SLIM 1.620 iN 21 14

(*) Температура на вході холодної води T = 15 °C

Компанія BAXI S.p.A., постійно працюючи над удосконаленням пропонованої продукції, залишає за собою право без 
попереднього сповіщення вносити необхідні технічні зміни в свою продукцію. Цей посібник поставляється в якості 
інформативної підтримки і не може вважатися контрактом щодо третіх осіб.
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