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1. ЗАГАЛЬНІ  ВКАЗІВКИ 

 1.1. Модуль гріючий газовий  МГГ-140, ТУ У 28.2-24175498-013:2007, з  

автоматичним  чотирьохступеневим регулюванням  потужності  та  

робочим  тиском  води  до  0,3 МПа і  максимальною  температурою  води  

на  виході  з  модуля  до  85ºС, в поєднанні з допоміжними модулями 

призначений   для  автономного центрального опалення і (або) гарячого 

водопостачання багатоповерхових, багатоквартирних житлових будинків, 

офісних будівель, споруд   комунально-побутового  призначення,  

обладнаних  системами  водяного  опалення.  В  клемних  терміналах   

гріючого модуля  є  клеми, для  підключення  зовнішніх  пристроїв  

диспетчеризації. 

1.2. При  покупці гріючого модуля перевірте  комплектність  і  

товарний вигляд. Після  продажу гріючого модуля  покупцеві  завод-

виробник  не  приймає   претензій  по  некомплектності, товарному  

вигляду  і  механічних  пошкодженнях. 

1.3. Перед  експлуатацією  гріючого модуля   уважно  ознайомтесь  з  

правилами  і  рекомендаціями, викладеними  в  цьому  керівництві. 

     1.4. Порушення  правил  експлуатації,  вказаних  в  керівництві, може  

призвести  до  нещасного  випадку  і  вивести  гріючий модуль  з  ладу. 

1.5. При  встановленні, експлуатації, технічному  обслуговуванні  та  

ремонті  гріючого модуля  повинні  дотримуватись  правил  безпеки  в 

газовому  господарстві, правил  пожежної  безпеки, правил  безпечної  

експлуатації  водогрійних  котлів  та   будівельні  норми  і  правила. 

1.6. Монтаж  і  підключення  гріючого модуля  повинна  виконувати 

спеціалізована  організація, яка  має  ліцензію  на  проведення монтажних  

робіт  за  проектом, затвердженим (погодженим) підприємством  газового  

господарства  у  встановленому  порядку, який  відповідає  вимогам  

будівельних  норм і  правил  ДБНВ.2.5-20-2001 та „Правилами безпеки в 

газовому господарстві", затвердженими  Держтехнаглядом  України  №5  

13 травня  1992 р. 

1.7. Змонтований  гріючий модуль  може  бути  введений  в  

експлуатацію тільки  після  приймання  його  фахівцями  спеціалізованого 

підприємства  газового  господарства, інструктажу  власника  й 



 - 5 - 

обов’язковим  заповненням  контрольного  талону  на  встановлення  

(додаток А). 

1.8. Надалі  всі  роботи, пов’язані  з  газом (профілактичне 

обслуговування, регулювання, заміна  газових  клапанів, а  також  

перевірка, очищення  і  ремонт  пластинчастих теплообмінників, газоходу  

повинні  виконуватися  організацією, яка має відповідні дозволи на 

обслуговування газового обладнання та угоду з власником.  При 

проведенні робіт проводиться запис  у  додатку Б. 

1.9. Ремонт  і  догляд  за  системою  водяного  опалення проводяться  

власником  котельні  або сервісною службою монтажної організації чи 

організацією, яка має відповідні дозволи та угоду з власником.   

 

2. РЕКОМЕНДАЦІЇ  ПО  ЗАСТОСУВАННЮ 

     
2.1. Гріючий модуль, або набір гріючих модулів, в поєднанні з 

допоміжними модулями можуть працювати  автономно  в    

багатоступеневому режимі, або в  режимі  повної  потужності, з  

автоматичною  підтримкою заданої температури. Є  можливість 

послідовного підключення  гріючих модулів ( до 10 шт.), повна 

потужність при цьому може досягати 1,25 МВт.  

2.2. Гріючий модуль обладнується платою керування МГГ-140. Дана 

плата здійснює керування і контроль за роботою всіх складових елементів 

модуля і підтримує попередньо задані оператором котельні параметри 

системи опалення.  
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3.ТЕХНІЧНІ   ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

3.1. Основні параметри гріючого модуля  приведені в табл. № 1. 

Таблиця №1 

№ 

 
Назва параметру Норма для гріючого модуля 

1 2 3 

1 Вид газу Природний ГОСТ 5542 

2 

Тиск газу , Па (мбар.) 

    - номінальний 

    - мінімальний 

 

1960 (200) 

400 (40)                                 

 

3 
Тиск  газу  на  виході з клапана, 

Па(мбар.)    
1400(14) 

4 
Номінальна теплова потужність,  

кВт  ±5%  
140 

5 
Номінальна теплопродуктивність,  

кВт  ±5% 
125 

6 
Теплопродуктивність   однієї 

ступені, кВт±5% 
31,3 

7 
Температура води на виході з 

гріючого модуля, не більше,  °С 
85 

8 Витрата теплоносія  через гріючий 

модуль при перепаді температур 

20°С не менше      м³ / год., ± 5% 

 

 

6 

9 Діапазон регулювання 

температури, °С ± 2°С 

40-85 

10 Коефіцієнт корисної дії,    при 

повній потужності,  %   не менше 

89 

11 Номінальна витрата газу при 

нормальних умовах, м³/год, ± 5% 

14,9 

 

12 Розрідження  за гріючим модулем, 

Па   

2-30 

13 

 

Температура продуктів згоряння 

при номінальній  потужності ,  

не менше, ºС,        

     

 

110 

14 Робочий тиск води, МПа, не 

більше 

0,3 

17 Гідравлічний  опір   гріючого 

модуля, Па. 

10 

18 Об’єм  води в гріючому модулі, л 

 

 

12 

 

 

 

 



 - 7 - 

1 2 3 

19 Діаметри патрубків, підключення: 

- газового ;  

- системи опалення;  

- до  димоходу, мм 

 

 

Фланець 1-65-2,5ст25ГОСТ12820-80 

Фланець 1-100-6ст25ГОСТ12820-80 

                                410х170 

20 Габаритні розміри не більше, мм  

- довжина 

 - ширина 

 - висота   (без дефлектора) 

- висота  (з дефлектором) 

 

700 

630 

1865 

2100 

21   Маса не більше,  кг          185 

 

22 

  Напруга електричної мережі, В/           

частота, Гц 

 

220/50 

 

23 

Електрична  споживана 

потужність не більше, Вт 

 

370 

24 Ступінь захисту ІР40 

                                                             

 

 

 

 

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

 

Таблиця №2 

 
№ Назва Кількість 

1 Модуль гріючий, шт. 1 

2 Керівництво  з експлуатації, екз.         1 

3 Упаковка гріючого модуля, шт. 1 

 

 

5. ВИМОГИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ 

 

5.1 Приміщення, в  якому  встановлюється  гріючий модуль, повинно 

відповідати  вимогам  ДНАОП 0.00-1.20-98 “Правила  безпеки  систем 

газопостачання України”, затверджених  Держтехнаглядохоронпраці  

№254 від  01.10.1997 р.  та   розділу  6  ДБНВ 2.5-20-2001 р. 

“Газопостачання”. Вимогам СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование», правилам влаштування електроустановок та 

ДНАОП 0.01-1.01-95 «Правила пожежної безпеки в Україні». 

5.2. До  обслуговування  допускаються  особи, які  ознайомлені  з 

будовою  і  правилами  експлуатації  модуля, та  пройшли  навчання  в 

територіальних  управліннях  газового  господарства та мають право на 
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експлуатацію котельних установок. 

5.3. Для запобігання нещасних випадків і псування  гріючого 

модуля 

 ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ: 

- включати  гріючий модуль  особам, які  не  пройшли  інструктаж  по 

експлуатації; 

- експлуатувати  гріючий модуль  з невідповідною напругою 

живлення; 

- підіймати тиск води в системі більший  за 0,3 МПа; 

- використовувати воду без хімічного пом’якшення; 

- застосовувати вогонь для виявлення витоку газу (з  цією  метою 

користуйтесь  мильною  емульсією); 

- зменшувати діаметр під'єднувального газопроводу (під'єдння 

гнучким шлангом); 

- експлуатувати  гріючий модуль  з  несправною  або  пошкодженою  

газовою автоматикою; 

- включати  гріючий модуль  при  відсутній  тязі  в  димоході і  без 

попереднього  заповнення  системи  водою; 

- встановлювати  шибер  в  димоході; 

      - класти  на  гріючий модуль  і  трубопроводи  або  зберігати  близько 

легкозаймисті предмети (папір, ганчірки і т.п.); 

- користуватись  гарячою  водою  з  опалювальної  системи  для 

побутових  цілей; 

- змінювати  конструкцію  гріючого модуля; 

- виконувати систему опалення без проекту (без гідравлічного 

розрахунку системи опалення та розрахунку мембранного бачка); 

- натискати  клавіші  на  панелі  керування  гріючого модуля   без  

потреби. 

5.4. При  непрацюючому  гріючому модулі  газові  крани  повинні  

бути закриті. 

5.5. При  виявленні  в  приміщенні  запаху  газу  терміново  закрийте 

газовий кран перед гріючим модулем, відчиніть  вікна, двері  та  викличте  

по  телефону 104  аварійну газову  службу. До  її  приїзду  і  до усунення  

витоку  газу  не  виконуйте робіт, пов'язаних  з  вогнем  та  

іскроутворенням  (не  вмикайте  і  не вимикайте  електроосвітлення, не  

користуйтесь  газовими  і електричними  приладами, не  запалюйте  вогню  

і  т.п.). 

5.6. У  випадку  виникнення   пожежі  терміново  повідомте  в 

пожежну  частину  по  телефону  01. 

5.7. При  порушенні  правил  користування  гріючим модулем  може  

наступити отруєння  газом  або оксидом  вуглецю (чадним газом). 
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Ознакою отруєння є: важкість  в  голові, сильне  серцебиття, шум  у  

вухах,  запаморочення, загальна  слабкість,  нудота,  блювання, задишка, 

порушення  рухових функцій. Потерпілий  може  раптово  втратити  

свідомість. 

Для  надання  першої  допомоги  потерпілому: 

- викличте  швидку  допомогу  по  телефону  103; 

- винесіть  потерпілого  на  свіже  повітря, тепло  закутайте  і  не  

дайте  заснути; 

- при  втраті  свідомості  дайте  понюхати  нашатирний  спирт  і 

зробіть  штучне  дихання. 

5.8. Перед  проведенням  профілактичного  обслуговування, ремонту, 

чистки  і  т.п.  гріючий модуль  необхідно  від’єднати  від електромережі. 

5.9. Під’єднання  гріючого модуля   до  електромережі  повинно  

виконуватись трьохпровідним кабелем  з  заземлюючою жилою, фазою 

(220В) та нулем. При  цьому  обов’язкове  збереження  полярності  „ Фаза 

– нуль”. 

5.10. Заземлення  повинно  бути  виконано  з  величиною  опору  не  

більше  4 Ом  і  підтверджено  документом  міської (районної) служби  

енергонагляду. 

5.11. Забороняється  експлуатація  гріючого модуля  з  пошкодженою  

ізоляцією. 

 

6. БУДОВА ГРІЮЧОГО МОДУЛЯ 

 

Гріючий модуль виконаний  у  вигляді  шафи  прямокутної  форми, 

що встановлюється  на  підлозі. Гріючий модуль складається з: верхнього 

1 і нижнього 2 гріючих блоків, нижньої 3 та верхньої 4 рам, 

водопровідних труб 5, газопідвідних труб 6, газоходу 7, дефлектора 8, 

пульта керування 9, двох дверей 10, стінками боковими 11 

(комплектується при потребі), газової та електричної систем. На  лицьовій  

стороні  знаходиться  панель  керування  12 , а також  двері, які  

забезпечують  доступ  для обслуговування  гріючого модуля. В нижній 

частині розташовані  патрубки  для  підключення до  системи  опалення та 

газопостачання.  

Верхній 1 і нижній 2 гріючі блоки аналогічні по конструкції і 

складаються з наступних елементів: збірного корпуса коробчастого 

перерізу 13, до внутрішньої поверхні елементів якого кріпиться 

ізоляційний матеріал 14, двох мідних пластинчастих теплообмінників  – 

поз.15 двох пальникових пристроїв 18 NP-поз. 16 двох насосів 17, системи 

мідних патрубків підводу 18 і відводу 19 води.  

Кожен пальниковий пристрій оснащений газовим клапаном 20 з 
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контролером розпалу і горіння 21. Корпус гріючого блока, 

теплообмінники, пальникові пристрої утворюють камеру, в якій 

відбувається згоряння газу.  

Пульт керування 9  здійснює керування, контроль і індикацію за 

роботою гріючого модуля. 

Газовий клапан 20 на заводі-виробнику налаштований на роботу на 

природному газі. На ньому є штуцери для заміру тиску на вході ( тиск в 

газовій мережі) і на виході з клапана. Після газового клапана газ поступає 

в газовий пальник 16, в якому він проходячи через колектор і форсунки, 

змішується з повітрям і згоряє в камері згоряння. 

Теплообмінники 15 використовують теплову енергію згорівшого 

газу для нагріву води. 

Газохід 7 розміщений з задньої сторони модуля і забезпечує збір 

відпрацьованих газів від верхнього і нижнього гріючого блоків і 

відведення їх в димохід. 

Дефлектор 8 являє собою продовження газоходу. Він призначенний 

для того, щоб запобігти зворотньому руху відпрацьованих газів в камеру 

згоряння і запобігає шкідливому впливу дуже великої тяги на процес 

горіння.  

Нижня, верхня рами, водопровідні труби утворюють остов 

гріючого модуля, на якому здійснюється кріплення всіх інших елементів. 

Водопровідна труба, являє собою горизонтальну трубу Ду 100 з 

фланцями на кінцях для під’єднання до системи опалення. Ця труба є 

одночасно частиною магістральної труби системи опалення. З неї іде 

відбір води для нагріву і в неї ж відбувається викид нагрітої модулем 

води, яка прокачується насосом системи опалення. Відбір води з 

магістральноі труби здійснюється насосами  модуля 17 по системі 

патрубків підводу води. Насоси прокачують воду через пластинчасті мідні 

теплообмінники 15, в яких здійснюється її нагрів полум’ям пальників.  

Гріючий модуль також оснащений повітровипускними клапанами 

22, запобіжним клапаном 23, датчиком тиску 24, датчиками протоку 25, 

датчиком тяги 26, датчиком температури теплоносія 27,  запірною 

арматурою 28, яка необхідна при обслуговуванні і ремонті елементів, 

системи газо і водопостачання. 

Повітровипускний клапан 22 призначений для автоматичного 

видалення повітря, яке знаходиться у воді. 

Запобіжний клапан 23 спрацьовує при аварійному збільшенні тиску 

води понад 0,3 МПа (налаштування завода-виробника).  Змінювати 

налаштування запобіжного клапана заборонено. 

Датчики протоку води 25 розташовані перед кожним з 

теплообмінників і подають сигнали до пульта керування. Якщо проток 

води зменшиться на 50% система керування закриє подачу газу на 
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відповідний пальник.  

        Двері 10 і бокові стінки  11  стальні  штамповані  покриті  захисною  

емаллю надають гріючому модулю естетичний вигляд і забезпечують 

легкий доступ до його складових елементів. Гріючий модуль повинен 

працювати при закритих дверях. 

         Підключення  модуля  до  системи  опалення  виконується  за 

допомогою  фланців водопровідної труби 5, до газової  магістралі  через  

фланці газопровідної труби 6, до  електромережі шнуром  під’єднання з  

вилкою.  

Електрична система модуля забезпечує логічну та безпечну роботу 

газової системи та модуля в цілому. 

    Плата керування МГГ140 з контролерами  розпалу  та  горіння 21,  

датчиком тяги 26, датчиком тиску 24, датчиками протоку 25,  граничними 

термостатами, призначені  для подачі напруги на газові клапана 20 у 

відповідності до логічної потреби в теплі, що розраховується програмою 

плати керування до заданої та виміряної датчиком температури 27. Ці 

компоненти модуля виконують  автоматичний режим запалювання  

пальників, контролюють  наявності  полум’я, ступінчато регулюють  

температуру  води  на виході з модуля і забезпечують відключення 

гріючого модуля  при: 

   - падінні  тиску  води  в  магістралі  нижче  1 бара; 

   - відсутності  тяги  в  димоході;  

   - температурі  води  на виході з модуля  більшої за задану. 

        Датчик  тяги  26  встановлюється  на  дефлекторі  модуля. У  випадку 

порушення  тяги  в  димоході, датчик нагрівається димними газами, що 

приводить до  розмикання контактів і припиненню подачі  газу  на  

пальники.  

         Граничні термостати  19 (датчики  від  закипання)  встановлені  на 

вихідних патрубках мідних пластинчастих теплообмінників 15. У  

випадку  перегріву теплообмінника граничний термостат подає сигнал на 

плату керування, яка в свою чергу  припинить подачу  газу  на 

відповідний пальник   .  
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Мал.1  Модуль газовий гріючий МГГ-140  з пластинчастими мідними 

теплообмінниками  
1- верхній гріючий блок; 2- нижній гріючий блок; 3- нижня рама; 4- верхня рама;                                 

5- водопровідні труби; 6- газопровідні труби; 7- газохід; 8- дефлектор; 9- пульт керування;                 

10- двері; 11- бокові стінки; 12- панель керування; 13- корпус гріючого блока; 14- ізоляція;                  

15- мідний пластинчастий теплообмінник; 16- пальниковий пристрій; 17- насос; 18- мідні патрубки 

підводу води; 19- мідні патрубки відводу води; 20- газовий клапан; 21- контролер розпалу і 

горіння; 22- повітровипускний клапан; 23- запобіжний клапан; 24-датчик тиску; 25-датчик 

протоку; 26- датчик тяги; 27 датчик температури теплоносія; 28- запірна арматура.       
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Контролером, який знаходиться на панелі керування, встановлюється 

необхідна температура на виході з модуля. Регулювання температури 

здійснюється шляхом зменшення або збільшення числа працюючих 

пальників. Контролер знімає покази температури теплоносія за 

допомогою датчика температури 27, який встановлено на виході з модуля 

і здійснює подачу або припинення подачі напруги на контролери розпалу і 

відповідні газові клапани. Контролер розпалу в свою чергу розпалює або 

припиняє горіння  відповідного  пальника. Оскільки в модулі є чотири 

пальники, то модуль відповідно має змогу підтримувати 

чотирьохступінчатий режим роботи. 

       Увага!  Комбіновані  газові  клапани  опломбовані  заводом-

виробником  фірми  „Sit”  ремонту  не  підлягають. В  разі  виходу  

клапана  з  ладу  в  період  дії  гарантії  (при  відсутності  механічних  

пошкоджень  і  цілих  заводських  пломбах)  він  замінюється  заводом-

виробником  модуля. 

      Увага!  В  разі  виходу  контролера  розпалу  та  горіння  з  

ладу, він  не  підлягає  заміні  при  наявності  зовнішніх  пошкоджень  або  

слідів  спроби  його  відкриття.  
1    

R    e    s    e    t    R    e    s    e    t    R    e    s    e    t    R    e    s    e    t    

Ì    å    ð    å    æ    à    

3    

2    

4    

 Мал.2  Панель керування модуля МГГ-140 
1- Плата керування МГГ-140; 2-автоматичний вимикач  „Мережа”;   4- кнопки „RESET”; 3 - 

світлодіод двокольоровий червоно-жовтий ( червоний колір свідчить про тестування  напруги 

живлення або її значення менше 190В чи більше 240В, жовтий – нормальний робочий режим 

модуля). 

 

         На панелі керування модуля розміщені: Плата керування МГГ-140  1, 

автоматичний вимикач „Мережа” 2, кнопки „RESET” 4, випромінюючий  

двохколірний світлодіод 3. 

    Плата керування МГГ-140 є основним керуючим елементом модуля. 

Нею проводиться керування всіма робочими процесами модуля. 

   Автоматичний вимикач  „Мережа” вмикає подачу напруги на весь 
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модуль і в разі перевищення струму 6 А вимикає живлення. 

Кнопки „RESET” служать для роблокування контролерів розпалу 

пальників у випадку не розпалу відповідного пальника. Розблокування 

також необхідно провести на платі керування МГГ-140.  

     Світлодіод двоколірний червоно-жовтий 3 показує стан напруги 

живлення модуля. Червоне свічення якого вказує про тестування  напруги 

живлення або її значення менше 190 В чи більше 240 В,  жовтий – що 

напруга в межах норми. 

 

        

 
 

 
                           1                2                   3                               4 

 

Мал.3  Плата керування МГГ-140 

 
  1- світлодіоди роботи пальників і аварій елементів модуля; 2-світлодіод активності мережі RS-

485;   3- дисплей;     4 – кнопки керування. 

 

           На платі керування МГГ-140 знаходяться: світлодіоди роботи 

пальників і аварій елементів модуля 1, світлодіод активності мережі RS-

485 - 2, дисплей 3; кнопки керування 4. 

           За допомогою світлодіодів виводиться інформація про роботу 

пальників і можливі аварії модуля. 

           Значення при свіченні світлодіодів під час роботи модуля (зверху-

вниз): 

Працює пальник 1 

Працює пальник 2 

Працює пальник 3 

Працює пальник 4 



 - 15 - 

Аварія по Датчику температури 

Аварія по Тиску/Тязі 

Аварія по Перегрiву одного або кількох теплообмінників 

Аварія по Протоку/Нерозпалу 

 Світлодіод RS-485я інформує про підключення модуля до виносного 

диспетчерського пульта контролю.   

Дисплей служить для інформування оператора про значення 

параметрів роботи модуля, їх зміну в процесі роботи і настроювання. 

      

 

                       25   ºС    024 %   1    3                 0 
 

                      5   5   5   5                     

 

               

Мал 4. Розміщення значення параметрів роботи модуля на 

дисплеї плати керування МГГ-140 в основному (робочому) режимі 

роботи модуля 

При включенні модуля відбувається ВИКЛЮЧЕННЯ всіх виходів. 

Включення модуля здійснюється ( подача напруги) за допомогою 

автоматичного вимикача 2 мал.2  „Мережа” на протязі 3 сек оператор 

може натиснути (і утримувати) кнопки  ,  ,  для переходу в 

режими: 

НАСТРОЮВАННЯ (ЗАДАННЯ ПАРАМЕТРІВ)  

ТЕСТ ПАЛЬНИКIВ 

ТЕСТ ВИХОДIВ 

Якщо при включенні утримувати натиснутою кнопку   - то плата 

керування переходить в режим НАСТРОЮВАННЯ (ЗАДАННЯ 

ПАРАМЕТРІВ), якщо  - то в режим ТЕСТУВАННЯ ПАЛЬНИКІВ, якщо 

 то відбувається перехід в режим ТЕСТУВАННЯ ВИХОДІВ 

На дисплей виводиться назва пристою і поточна дата з  

енергонезалежного таймера для контролю роботи останнього. 

 

Якщо жодна із кнопок не натиснута на протязі 3 сек индикуються 

параметри: 

Tв - верхня температура 

Tн - нижня температура 

Kп – коефіцієнт пропорційності 

Mа – мережева адреса пристрою. 

 

Безпосередньо перед запуском відбувається перевірка датчиків і в 

випадку їх справності – запускається модуль в роботу. 
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При РОБОТІ МОДУЛЯ на дисплей виводиться інформація згідно 

Мал.4 : 

 Верхній рядок: 

25 ºС – поточне значення температури теплоносія; 

024 % - розрахункова потужність; 

1 – кількість пальників для досягнення необхідної потужності; 

3 - порядковий номер першого робочого пальника, який буде 

запускатися першим з врахуванням добового чередування; 

0 - режим дисплея. 

Нижній рядок: 

0 1 5 0 - режими 1-го, 2-го, 3-го і 4-го пальників (зліва-направо 

відповідно); 
 

                              - насоси  і пальники (зліва-направо 

відповідно 1, 2, 3, 4,). 

 

       Режими пальників ( перші 4 символи):              

0 - вимкнено, насос може працювати; 

1 – очікування запуску; 

2 - запуск насоса; 

3 – розпал, якщо є проток.  

4 - контроль полум’я Lockout, перехід в основний режим роботи.   

5 - основной режим работи, дозволяє наступному пальнику вийти из 

режиму 1 в 2.  

У випадку неполадки робота пальників блокується, причина 

неполадки виводиться буквами замість режиму пальника у 

відповідному місці. Буква «К» - немає розпалу, буква «Т» - розімкнений – 

перегрітий, несправний термостат, буква «Н» - немає протоку із-за повітря 

в насосі та магістралях, або несправний насос чи датчик протоку. Усунути 

неполадку «К» можна натиснувши на відповідну кнопку „RESET” та на 

кнопку  при цьому плата видасть короткий сигнал  і відбудеться 

повторний запуск пальника. 

    В нижньому рядку після режимів пальників зліва-направо розміщенні 

наступні сигнальні сегменти дисплея: 

символ – НАСОС      при наявності символу працює відповідно насос 

1, 2, 3, 4. Насоси включаються попарно. Висвічуються два середні (6, 7,) 

або два крайні (5,8) або всі. 
 

символ – ПАЛЬНИК   При наявності символу включено 

відповідно 1, 2, 3, 4 пальник. При появі символу також засвічується світло 

діод відповідного пальника. 

Зміна послідовності включення пальників відбувається при зміні доби 

при ВИКЛЮЧЕННІ ВСІХ пальників. 



 - 17 - 

Під час роботи модуля при спрацюванні датчика тиску і наявності 

протоку хоча б по одному теплообміннику повної зупинки модуля  не 

відбувається. При поверненні датчика в нормальне положення помилка 

знімається.  

При запуску насоса і відсутності протоку проводиться триразова 

подача напруги на насос після чого відбувається блокування пальнника. 

Насоси включаються попарно 1-4 і 2-3. 

При блокуванні одного з пальників його функції виконує наступний 

РОБОЧИЙ пальник. 

 При блокуванні всіх пальників відбувається аварійне блокування 

модуля. 

Під час роботи модуля кнопки включають: 

 - зміна режиму индикації дисплея. В цьому режимі можна 

прослідкувати за процесами, які відбуваются з окремим пальником. 

Режимів є п’ять. Кожний режим відповідає відповідному пальнику по 

порядку -1, 2, 3, 4. Його номер висвітлюється - в правому верхньому куті 

дисплея (0-початковий, основний режим). Кнопку утримувати до 

отримання необхідного номера. В нижньому рядку виводиться назва 

процесу. 

         - ручне розблокування пальників (програмне). Кнопку утримувати 

до звукового сигналу. Після цього буде повторно проведений пере запуск 

заблокованих пальників (крім блокування по причині термостату). Перед 

натисканням цієї кнопки необхідно натиснути на кнопки Reset 

заблокованих контролерів (якщо причина блокування - К). 

         - зупинка модуля. Виводиться повідомлення:  ЗУПИНКА, ВИБIГ 

НАСОСIВ. Пальники виключаються, насоси ще працюють протягом 

встановленого часу, а потім виключаються. Повідомлення ВИБIГ 

НАСОСIВ зникає і включається зумер. Після цього  модуль можна 

виключити з допомогою вамикача-автомата. 

Кожну годину в 00 хв 00 сек здійснюється програмне разблокування 

пальників (аналогічно натисканню кнопки    ). 

 

Режим НАСТРОЮВАННЯ (ЗАДАННЯ ПАРАМЕТРІВ) 

призначений для вводу робочих параметрів роботи модуля. Щоб увійти в 

режим НАСТРОЮВАННЯ (ЗАДАННЯ ПАРАМЕТРІВ) необхідно при 

включенні утримувати натиснутою кнопку   . 

Оператору пропонується ввести наступні параметри в слідуючій 

послідовності: 
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Параметр Допустимі значення 
Рiк 08-20 

Мiсяць 01-12 

День   01-31 

Годин 00-23 

Хвилин 00-59 

Температура верхня 01-85 

Температура нижня 01-84 

Коеф.пропорцiйності    01-25 

Мережева адреса 01-32 

 

   

Кнопки: 

 - збільшити параметр на 1 

 - зменшити параметр на 1 

 - ввод, перехід до редактування наступного параметру 

ПРИМІТКА: правильну дату и час встановлювати не обов’язково. 

Якщо поточна температура більша від встановленої температури Тв, 

то відбувається виключення всіх пальників і охолодження модуля до 

температури Тн. Насоси при цьому не виключаються. 

Цикл нагрівання повторюється. 

Після вводу останнього параметра відбувається запуск модуля з 

новими параметрами. 

 

Режим ТЕСТУВАННЯ ПАЛЬНИКІВ при включенні утримувати 

натиснутою кнопку  призначений для налаштування роботи кожного 

пальника, що дозволяє налаштувати витрату газу кожним пальником 

окремо. При цьому проходять всі процедури тестування всіх датчиків 

пов’язаних з роботою вибраного пальника тільки запалюється відповідний 

один пальник.  

В цьому режимі можна запустити від 1-го по 4-й пальник без 

контролю датчиків. Насоси роблять як в основному режимі. Зупинка 

пальників також здійснюється вручну. 

Формат виводу інформації на дисплей: 

'ХХ°C N MM НАС ПК' 

'ПРОТ  ТЕРМ  LOCK' 

де, 

ХХ   - температура 

N    - номер пальника 

MM   - режим работы пальника 

НАС  - работа насоса 
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ПК   - робота контролера розпалу ( пальника ) 

ПРОТ - стан датчика протоку 

ТЕРМ – стан термостата 

LOCK – стан сигналу контролю полум’я Lockout контролера розпалу. 

Кнопками здійснюється слідуючи перемикання: 

 - включити пальник 

 - виключити пальник 

 - вибір наступного пальника 

 - вибір попереднього пальник  

При виборі іншого пальника режим поточного НЕ змінюється. 

Вихід з режиму ТЕСТУВАННЯ ПАЛЬНИКІВ проводиться 

вимиканням за допомогою автоматичного вимикача 2 мал.2  „Мережа”. 

 

Режим ТЕСТУВАННЯ ВИХОДІВ при включенні утримувати 

натиснутою кнопку  призначений для перевірки правильності 

підключення всіх датчиків та вихідних пристроїв при складанні модуля та 

діагностуванні при сервісному обслуговуванні. 

Цей режим дозволяє включити на короткий час довільне із 8-ми 

вихідних реле плати керування. При цьому світлодіоди на передній панелі 

індукують порядковий номер і стан виходу реле. 

Вибір потрібного виходу здійснюється кнопками  і  , включення 

– утриманням  кнопки  , а відключення - відпусканням. 

Формат виводу:  

у верхньому рядку 

'XX°C ПальнN KKTT' або 

'XX°C НасосN KKTT' 

      XX - температура 

N  - порядковий номер насоса або пальника 

KK - код натиснутої кнопки (використовується для тестування 

клавіатури) 

TT - секунди енергонезалежного таймера 

При вході в режим в початковому стані на дисплей виводиться  

наступне: датчик тиску, датчик тяги, гран. Тер-т № 3, гран. Тер-т № 4, 

Гран. Тер-т № 1, Гран. Тер-т № 2 замкнені:      

 

                        2 5  ºС    Пальн  1  0013 
 

                        _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Кожне знакомісце на дисплеї відображає   стан відповідного датчика 
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При натисканні на кнопку  у верхньому рядку будуть висвічуватися 

такі  по порядку написи, що дозволяють проконтролювати відповідний 

датчик при натисканні на кнопку    , в другому рядочку на певному 

місці висвітиться прямокутник : 

 

№ 

п/п 

Висвічується у 

верхньому рядку 

Контролює 

спрацювання датчика 

1 Пальник 1 Електрод іонізації полум’я 

2 Пальник 2 Електрод іонізації полум’я 

3 Насос 1 Д-к протоку №  1 

4 Насос 2 Д-к протоку №  2  

5 Насос 4 Д-к протоку №  3 

6 Насос 3 Д-к протоку №  4 

7 Пальник 4 Електрод іонізації полум’я 

8 Пальник  3 Електрод іонізації полум’я 

При контролі пальників контролюється лінія подачі напруги на 

контролер та лінія контролю полум’я при цьому пальник запалюється, 

тому це слід робити швидко, щоб не перегріти теплообмінник адже 

насоси не запускаються. 

Вихід з режиму ТЕСТУВАННЯ ВИХОДІВ проводиться вимиканням 

за допомогою автоматичного вимикача 2 мал.2  „Мережа”. 

 

  Помилки  при роботі модуля  
При виникненні помилки здійснюється зупинка модуля. Насоси 

продовжують працювати на протязі встановленого часу. При роботі 

модуля можуть виникати наступні помилки, повідомлення про які 

виводиться на дисплей плати керування МГГ-140: 
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Помилки модуля 

Повідомлення на дисплеї Причина виникнення, методи 

усунення 

 

 

  ОБРИВ ДАТ.ТЕМПЕР 

На протязі 3 сек не зчитується 

інформація з датчика температури, або 

різниця з попереднім значенням більше 

10 град, або температура рівна 0 град. 

Перевірити стан датчика температури, 

його під’єднання. 

 

  CLOCK ERROR    

 

Внутрішня апаратна помилка. 

Перезапустити модуль. 

 

 

 EEPROM ERROR   

  

Внутрішня  апаратна помилка. 

Перезапустить модуль. 

 

  ДАТЧИК ТЯГИ    

 

Датчик тяги розімкнутий, перегрітий 

 

  ТИСК ВОДИ /ПРОТОК 

 

Датчик тиску розімкнутий, але проток 

по одному із насосів є 

Модуль НЕ зупиняється. При усуненні 

причини помилка знімається 

автоматично. Довести тиск води до 

норми, перевірити стан датчика тиску, 

його під’єднання. 

 

 

    ВСЕ ЗАБЛОКОВАНО! 

 

Всі пальники заблокувались. Потрібне 

втручання оператора. 

   ПЕРЕГРIВ!        

 

Контакти граничного термостата 

разімкнулись 

 

 

НЕМА ПРОТОКУ!    

 

Не запустився насос або нема протоку  

 

 

НЕРОЗПАЛ!        

 

Нема розпалу або аварія контролера 

розпалу під час роботи  
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7. ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ І ПОРЯДОК РОБОТИ 

 

7.1. До  встановлення  у  споживача  допускається  модуль 

заводського  виготовлення  при  наявності  керівництва з  експлуатації. 

7.2. Встановлення модуля допускається тільки при наявності 

ефективного димоходу  з  відводом  у  нього  продуктів  згоряння.  

7.3. Приєднайте  модуль  до  димоходу. З’єднання модуля з димоходом 

повинно мати поперечний переріз не менший ніж вихідний переріз 

дефлектора. Димохід повинен відповідати вимогам ДБН В2.5.-20-2001 

додатку Ж «Відведення продуктів згоряння». В разі недотримання цих 

вимог виробник не гарантує правильну роботу модуля і до усунення 

невідповідностей гарантій  по сервісному обслуговуванню не надає. 

Для відвіду продуктів згоряння від модулів в котельні, як правило, 

облаштовуються окремі газоходи на кожен модуль. При такому варіанті 

виконання газоходів, для створення нормального розрідження в газоході, 

мінімальна висота димової труби над переривачем тяги повинна бути 2 м. 

При цьому кінець кожного димоходу повинен бути вище границі 

вітрового підпору і кінцево висота визначається аеродинамічним 

розрахунком і розрахунком на розсіювання. У тих випадках коли не 

можливо організувати відвід димових газів через окремі газоходи, 

можливі варіанти обєднання газоходів в загальний димохід. Газоходи 

рекомендується виготовляти із корозійно-стійких матеріалів (нержавіюча 

сталь, алюміній та ін.), а також обовязково передбачати теплову ізоляцію 

і конденсатовідвідник. Кінець загального димоходу повинен бути вище 

границі вітрового підпору і кінцево висота визначається аеродинамічним 

розрахунком і розрахунком на розсіювання. Розрахунок виконується при 

умові одночасної роботи всіх модулів підєднаних до даного димоходу і 

при температурі димових газів 105-110 ºС на виході з модуля. Загальна 

димова труба виконується безпосередньо біля  гріючих модулів. Всі 

горизонтальні ділянки газоходу виконують з підйомом до загальної 

димової труби і обовязково обладнуються конденсатовідвідником. Нахил 

цих ділянок повинен бути не менше 0,01 в сторону гріючих модулів. 

Нижче місця підєднання димовідвідної труби до димоходу необхідно 

передбачити «карман» перерізом не менше перерізу димоходу і глибиною 

не менше 25 см, який має люк для чищення. Для переходу від модуля до 

горизонтальної ділянки газоходу або до загальної туби необхідно 

передбачити вертикальну ділянку газоходу довжиною не менше 0,5 м. На 

димовідвідних трубах допускається передбачати не більше трьох 

поворотів з радіусом не меншим за діаметр труби. Конструкція димових 

каналів в зовнішніх стінах і приставних до цих стін каналів також повинні 

забезпечувати температуру відпрацьованих газів на виході з них вищою 
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точки роси. 

Варіанти виконання газоходів зображено на мал 5. 

 
Мал.5 
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Продовження Мал.5 

7.4. Модуль може  встановлюється  біля  негорючих  стін  на  відстані  

не менше 17 см. 

При  відсутності  в  приміщенні  негорючих  стін  допускається 

встановлення  модуля  біля  важкогорючих  стін  при  умові  ізоляції стіни  

стальним  листом  по  листу азбесту  товщиною 3 мм. Ізоляція повинна  

виступати  за  габарити  корпусу  на  10 см. 

Місце для встановлення модуля має бути горизонтальним (допустиме 

відхилення 2 мм на 1м довжини). 

7.5. Приміщення, де встановлений модуль повинно поступати повітря, 

необхідне для горіння газу. Тому необхідно передбачити отвори для 

безперешкодного проступання повітря із розрахунку не менше 6 см²  на 

кожний кВт (860 ккал / год.) теплової потужності модуля але в будь-якому 

випадку не менше 100 см² . 

7.6. Промийте систему опалення від монтажного сміття в 

трубопроводах. Приєднайте  модуль встановивши  на  вхідному патрубку 

в  модуль  фільтри води. Модуль повинен бути приєднаний до мережі 

подачі газу низького  тиску сталевою трубою з запірною арматурою та 

газовим фільтром на вході.  

  7.7. Перед  включенням  модуля  в   роботу  необхідно: 

- виконати електричний монтаж по підключенню модуля МГГ-140 та 

насосного модуля системи згідно до проекту на котельню. Під’єднайте    
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гріючий модуль  до  електромережі  за допомогою   трьох провідникового 

кабелю  з  заземлюючою жилою, фазою (220В) та нулем. При  цьому  

обов’язкове  збереження  полярності  „ Фаза – нуль”. Кабель слід завести 

через вільний кабельний ввід з правої чи лівої сторони пульта. На клеми 

згідно мал.6. 

 
 

Мал.6. Клемні колодки пульта для подачі напруги на модуль. 

 

   - заповнити  систему  опалення  теплоносієм (водою) до тиску 

0,12МПа через установку для помякшення. Для заповнення модуля водою 

слід відкрити краники на трубках підводу і відводу води до 

теплообмінників, відкрутити випускні пробки на повітровипускних 

клапанах для видалення повітря з системи; 

- після довгого простою насосів та перед першим запуском необхідно 

розблокувати насоси. Для цього в залежності від конструкції відкрутіть 

ручку заглушку чи просто заглушку на осі насоса. Ручка заглушка у 

викрученому стані входить в зачеплення з валом і дає можливість 

повертати ротор насоса. При знятті заглушки ротор провертається 
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широкою викруткою. Проверніть кілька разів ротор і закрутіть назад 

ручку-заглушку, чи заглушку; 

 - переконатися  в  наявності  тяги  в  димовідвідному  каналі  і 

відсутності  газу  в  приміщенні; 

- провітрити  приміщення  в  якому  встановлений  модуль протягом  

5-10 хвилин, при  цьому  газовий кран  на  підводі  газопроводу  повинен  

бути  закритий. 

      7.8. Включення  модуля  в  роботу слід  виконувати  в  такій 

послідовності: 

    - відкрийте газовий кран  перед  модулем, продуйте газову мережу 

від повітря, після чого відкрийте газові крани самого модуля;  

           - ввімкнути автоматичний вимикач ”Мережа” на    панелі керування  

в  положення  «Ввімкнуто» (при цьому в початковий період часу 

підсвічується світлодіод червоного кольору, що свідчить про тестування  

напруги живлення або її значення менше 190 В чи більше    240 В, а потім 

світлодіод жовтого – що свідчить про нормальну напругу живлення); 

- перейти в режим НАСТРОЮВАННЯ (ЗАДАННЯ ПАРАМЕТРІВ)і 

ввести необхідні значення параметрів у відповідності до проекту по 

температурі котлової води і пропорційності наростання температури.  Для 

цього необхідно: 

при включенні натисніть і утримуйте кнопку   на панелі керування 

при цьому на дисплей будуть виводитися параметри відповідно до табл. 

№3  по порядку і надана можливість їх змінити натискаючи кнопки: 

 - збільшити параметр на 1 

 - зменшити параметр на 1 

 - ввід, перехід до редагування наступного параметру 

 

Табл.№  3 

Параметр Допустимі значення 
Рiк 08 ÷  20 

Мiсяць 01 ÷  12 

День   01 ÷  31 

Годин 00 ÷  23 

Хвилин 00 ÷  59 

Температура, верхня 01 ÷  85 

Температура, нижня 01 ÷  84 

Коеф.пропорцiйності    01 ÷  25 

Мережева адреса 01 ÷ 32 

Температура верхня – температура, до якої нагрітий теплоносій і 

при досягненні якої пальники модуля буде виключено. 



 - 27 - 

Температура нижня  – температура, до якої  повинна впасти 

температура теплоносія для повторного запуску модуля після досягнення 

верхньої температури. 

Якщо поточна температура більша від встановленої температури Тв, 

то відбувається виключення всіх пальників. Насоси при цьому не 

виключаються. 

Для регулювання температури використовується пропорційне 

регулювання (П-закон). Вихідна потужність прямопропорційна 

помилці регулювання: 

Коеф. пропорцiйності   - це числове значення, яке обчислюється, як 

необхідна потужність в процентах на даний час розділена на різницю між 

верхнею заданою температурою і виміряною температурою Так при 

різниці температур 20ºС і коефіцієнті пропорційності 5 при наростанні 

температурі на кожні 5 ºС  буде відключатися по одному пальнику. При 

коефіцієнті пропорційності 10 всі пальники будуть працювати до різниці 

температур (максимальної, що задана і виміряною) 10, а далі при 

наростанні температури пальники будуть відключатися через 4 ºС,  3ºС, 2 

ºС. Тому виходячи з цього коеф. пропорцiйності слід встановлювати 

методом підбору в залежності від конкретної системи і від кількості 

модулів об’єднаних котельню (бажано (більше рівне) ≥1ºС - на 1 пальник). 

Розрахунок потужності: Power= K*ΔTemp, але не більше 100% 
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Кількість пальників, які будуть включені - Power/25 

При досягненні температури Тв пальники виключаються і 

відбувається охолодження модуля до температури Тн. Потім цикл 

нагрівання повторюється. 

Мережева адреса встановлюється різною при обєднанні кількох 

модулів в котельню для зчитування даних через порт RS485 при 

підключенні до виносного блоку диспетчера. 

Після вводу останнього параметра відбувається запуск модуля з 

новими параметрами. 
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Проведіть налаштування газових клапанів на табличне значення по 

тиску на виході з клапана, як описано нижче. 

         Автоматика гріючого модуля знімає значення температури з датчика 

температури 27 і коли це значення менше запрограмованого  

контролером, він подає напругу на запуск відповідних насосів сигнал на 

запалювання пальників.  Відбудеться запалювання одного з пальників. 

Через незначний проміжок часу запалиться додатково інший пальник і так 

триватиме доки не запаляться всі необхідні для даного налаштування 

пальники. Збільшення числа пальників може припинитися, якщо кількість 

робочих пальників забезпечує запрограмовану контролером температуру 

води на виході з модуля. 

       При першому пускові модуля заміряйте вихідний тиск газу на 

кожному газовому клапані. Для цього необхідно запустити по черзі 

пальники перейшовши в режим ТЕСТУВАННЯ ПАЛЬНИКІВ. Коли 

відбудеться запуск відповідного пальника, для клапана цього пальника 

слід провести слідуюче:   відпустіть штуцер поз. 2 мал. 7  та надіньте на 

нього трубку від манометра, якщо вихідний тиск відрізняється від 

номінального 1400 Па (140 мм вод. ст. ), то проведіть регулювання тиску 

газу на виході з клапана на пальник під час роботи пальника. Для цього 

відкрутіть захисний гвинт регулятора тиску на клапані поз. 3 мал. 7, під 

ним буде видно пластмасовий регулювальний гвинт. Вставте викрутку в 

паз цього гвинта, та проведіть регулювання тиску газу повертанням 

гвинта по часовій стрільці збільшуючи тиск на виході на пальник та 

повертаючи його проти часової стрілки зменшуючи. Слідкуйте по 

манометру та встановіть тиск газу на виході з клапана відповідно  до табл. 

№2.   Встановіть на місце захисний гвинт регулятора поз. 3 мал. 7. 

Від’єднайте  манометр, затисніть вихідний штуцер поз. 2 мал. 7. 

1    

3    

2    

 
 

Мал. 7. Газовий клапан. 
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За допомогою    викрутки   встановити    на       місце   декоративний    

гвинт 3. Аналогічні операції провести для всіх чотирьох газових клапанів. 

         Під час роботи всіх пальників перевірте і відрегулюйте при 

необхідності вхідний тиск газу до паливної. Він повинен знаходитися в 

межах встановленних в табл. №2.  

7.9. Забороняється  експлуатувати  модуль  при: 

• несправному  димовідвідному  каналі  з  порушеною  тягою; 

• наявності  витоку  води  з  модуля;  

• нещільності  топки  і  димоходу  модуля,  надходження  

продуктів  згоряння  газу  в  приміщення; 

• виявленні  запаху  газу  в  приміщенні,  де  встановлений  

модуль. 

7.10. При  виявленні  неполадок в роботі модуля відключіть  модуль  і  

повідомте  в газову  службу, або сервісну службу по обслуговуванні 

газових котлів по місцю проживання чи заводську службу сервісу. 

 

 8. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

8.1. Нагляд  за  роботою  модуля  покладається  на  власника, який 

зобов'язаний  утримувати  модуль  в  чистоті  і  справному  стані. 

      8.2. Перевірте  газохід, пальники та мідні пластинчасті 

теплообмінники на  наявність  забруднення. У разі забруднень проведіть 

їх очищення. (Для  цього  необхідно відкрити двері модуля, викрутити  

гвинти  кріплення кришок верхньої і нижньої топок. В разі наявності  

забруднення, необхідно, щіткою з довгими ворсинами обережно 

пропилесосити пластинчасті мідні теплообмінники та  пальники. Зберіть 

модуль  у зворотній  послідовності.) 

       8.3. У  випадку  відкладення  накипу  на  внутрішніх  поверхнях  труб 

і мідних пластинчастих теплообмінниках рекомендується  кожні 1-3 роки  

(залежно від жорсткості води) очищувати  модуль  і  систему. Накип  

усувають  хімічним  способом - розчином  кальцинованої  соди, розчином  

соляної  кислоти  з інгібітором  або  спеціальними  засобами: 

антинакипом, інгібітором утворення  накипу. Розчин  кальцинованої  соди  

готують  з  розрахунку 0,5 кг  соди  на 10л води. Для  цього заповніть  

розчином  систему  опалення  і  витримайте протягом  двох  діб, а  потім  

злийте  розчин  і  промийте  систему декілька  раз  чистою  водою.  Для 

видалення накипу з пластинчастих мідних теплообмінників промийте 

його засобами для видалення мінеральних відкладень наприклад: 

«РЕБАУНД» виробник – фірма «КЕМІЛАЙН», або розчином соляної 

кислоти. 
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           Після видалення накипу промийте теплообмінник слабим розчином 

лугу, потім водою. Найкраще це зробити  від’єднавши його від трубок 

підводу і відводу води. Використання  інших  засобів регламентується  

методиками  їх  застосування. На  літній  час  систему опалення  заповніть 

водою, щоб  не  допустити  корозії  металу.  

           8.4. Для  запобігання  відкладення  накипу  в  системі  опалення 

бажано  використовувати  дистильовану  воду, або  пом’якшувач  води.  

      8.4. Технічне  обслуговування  і  ремонт  модуля  проводять 

працівники  газового  господарства  згідно "Інструкції  про  проведення 

технічного  обслуговування  внутрішньо домового  газового обладнання",  

затвердженого  Мінжитлкомгоспом. 

 

9. МОЖЛИВІ  НЕПОЛАДКИ  І  МЕТОДИ  ЇХ  УСУНЕННЯ 

 

Можливі неполадки автоматики безпеки та регулювання і методи їх 

усунення викладені  в  додатку В.  

 

10. ГАРАНТІЙНІ  ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

10.1. Завод-виробник  гарантує  відповідність  модуля  обов’язковим  

вимогам ТУ У 28.2-24175498-013:2007  при  дотримання  правил  

монтажу, зберігання, транспортування  і  експлуатації. 

10.2. Гарантійний  термін  експлуатації - 30 місяців  з  дня  продажу 

через  роздрібну  торгівельну  мережу, але  не  більше  36  місяців  з  дня  

виготовлення. 

10.3. Протягом  гарантійного  терміну  неполадки, які  виникли  по 

вині  заводу, усуваються  представниками  заводу-виробника  або 

місцевими  службами  газового  господарства  з  доставкою  необхідних 

запасних  частин  за  рахунок  заводу-виробника.  Про  виконання ремонту  

повинна  бути  зроблена  відмітка  в  даному  керівництві  (Додаток Б).  
10.4. У випадку виходу із ладу будь-якого вузла модуля в період 

гарантійного терміну експлуатації спеціаліст газового господарства або 

спеціалізованої монтажно-налагоджувальної організації складає акт про 

перевірку модуля, який разом з заповненим відривним гарантійним 

талоном, копією талона на введення модуля в експлуатацію і дефектним 

вузлом направляється власником підприємству-виробнику. 

Попередньо власник по телефону повідомляє виробника про вихід 

модуля з ладу. Якщо підтверджується, що поломка сталася з вини 

підприємства-виробника, то усунення недоліків, ремонт або заміна 
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дефектного вузла проводиться за рахунок виробника. 

При відсутності дефектного вузла або акта підприємство-виробник 

претензії не приймає. 

Власник модуля втрачає право на гарантійне обслуговування, а 

підприємство-виробник не несе відповідальність та не гарантує 

безвідмовну  роботу  і  знімає  модуль  з  гарантії  у  випадках: 

- недотримання правил установки, експлуатації, обслуговування 

модуля; 

- недбалого зберігання, поводження і транспортування модуля 

власником  або  торгуючою  організацією; 

- якщо монтаж  і  ремонт  модуля  виконувались  особами, які  не 

мають  на  це  права; 

- відсутності  заповненого  контрольного  талону  на  введення модуля  

в  експлуатацію; 

- внесення  змін  чи  доробок  власником  в  конструкцію  модуля, не 

передбачених  нормативними  документами  підприємства – виробника; 

- відсутності  штампа  торгуючої  організації  в  талоні  на гарантійний  

ремонт  і  свідоцтві  про  продаж  модуля. 

Після продажу модуля претензії по некомплектності і механічних 

пошкодженнях  не  приймаються. 

10.5. У випадку виходу з ладу будь-якого вузла модуля в період 

гарантійного терміну експлуатації з вини власника або несправності 

модуля після закінчення гарантійного терміну експлуатації, підприємство-

виробник може провести заміну або ремонт несправного вузла за рахунок 

власника. 

10.6. Середній  термін  служби   модуля  -  15 років. 
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11. СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ  МОДУЛЯ 

   Модуль гріючий газовий „МГГ-140" заводський №   _____________ 

відповідає  вимогам  конструкторської документації, ТУ  і  визнаний  

придатним  для  експлуатації. 

:   ВТК 

Випробування  на  герметичність   

______________________  проведено 

_________________________________       ____________         
          /Прізвище, Ім'я, по  батькові/                                /підпис/                   /дата/  

 

Модуль  складений  бригадою 

_________________________________       ____________         
          /Прізвище, Ім'я, по  батькові/                                /підпис/                   /дата/  

М.П.                                                          Дата  випуску  _______________ 

Випробування  газової  системи  проведено  випробувачем 

_________________________________       ____________         
          /Прізвище, Ім'я, по  батькові/        

 

                         /підпис/                       /дата/  

 

 

 

12. СВІДОЦТВО ПРО КОНСЕРВАЦІЮ, УПАКОВКУ І 

ЗБЕРІГАННЯ 

 

12.1.   Модуль гріючий газовий „МГГ-140" заводський № _______    

підданий  консервації  і  упаковці  згідно ГОСТ 9.014-78 

“_____” _____________________  _________ р. 

Умови  зберігання - С  згідно  ГОСТ І5І50-68  

Пакувальник_________________________________________________

_ 

 

12.2. Упакований  модуль  зберігається  в  тарі  заводу-виробника  в 

закритому  приміщенні  або  під  навісом  в  вертикальному  положенні в  

один  ярус. 

 

 

 



 - 33 - 

13. СВІДОЦТВО ПРО ПРОДАЖ 

Модуль гріючий газовий „МГГ-140" заводський №____________. 

Проданий                  _________________________________________ 

_________________________________________________________ 

/найменування  торгуючої  організації/ 

"_____" ___________________ ________ р. 

 

Штамп торгуючої  організації   ________________________/підпис/ 
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ПрАТ "Агроресурс" 

33001, м.Рівне, вул.Нижньодворецька, 35. 

Тел.(0362) 26-34-01,26-29-91 

ТАЛОН № 1 

На  гарантійний  ремонт модуля 

Заводський № ____________________________ 

Проданий  магазином ____________________ 

                                  /назва  торгуючої  організації/ 

"______" ____________________  _______ р. 

Штамп  магазину   _______________________ 

                                                  /підпис/ 

Власник  та  його  адреса ___________________ 

___________________________________________             

/підпис/ 

Виконані  роботи  по  усуненню  несправностей 

________________________________________ 

/дата/ 

Сервісант___________Власник_______________ 

/підпис/                               /підпис/ 

ЗАТВЕРДЖУЮ: 

Керівник 

___________________________________________ 

/найменування  побутової  організації/ 

М.П      "____"___________________ ______ р. 

                _____________________ 

                                  /підпис/ 
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ПрАТ "Агроресурс" 

33001, м. Рівне, вул.Нижньодворецька, 35. 

Тел.(0362) 26-34-01,26-29-91 

ТАЛОН № 1 

На  гарантійний  ремонт модуля 

Заводський № ____________________________ 

Проданий  магазином ____________________ 

                                  /назва  торгуючої  організації/ 

"______" ____________________  _______ р. 

Штамп  магазину   _______________________ 

                                                  /підпис/ 

Власник  та  його  адреса ___________________ 

___________________________________________             

/підпис/ 

Виконані  роботи  по  усуненню  несправностей 

________________________________________ 

/дата/ 

Сервісант___________Власник_______________ 

/підпис/                               /підпис/ 

ЗАТВЕРДЖУЮ: 

Керівник 

___________________________________________ 

/найменування  побутової  організації/ 

М.П      "____"___________________ ______ р. 

                _____________________ 

                                  /підпис/ 
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Додаток А 

 

КОНТРОЛЬНИЙ  ТАЛОН  НА  ВСТАНОВЛЕННЯ  МОДУЛЯ 

ГРІЮЧОГО ГАЗОВОГО «МГГ-140» 

 

 

1. Дата  встановлення  модуля    

2. Адреса  встановлення  

3. Телефон  домоуправління  

4. Номер  обслуговуючої  контори  

• Телефон 

• Адреса 

 

5. Ким  виконано  монтаж  

6. Ким  виконані  (на  місці 

встановлення)  регулювання  і 

наладка 

 

7. Дата  пуску  газу  

8. Ким  виконано  пуск  газу  і 

інструктаж 

 

9. Інструктаж прослуханий, правила 

користування модулем засвоєні: 

 

10. Підпис особи, що заповнила 

талон 

 

 

 

Прізвище абонента ___________________________________ 

 

 

“_____” _____________________ ______ р.  

 

 

Підпис абонента ______________________ 
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Додаток Б. 

 

ВІДМІТКИ  ПРО  НЕПОЛАДКИ,  ЗАМІНИ  ДЕТАЛЕЙ  ТА  

РЕМОНТ 

 

Дата Характеристика 

неполадок, 

найменування 

замінених 

деталей 

Ким виконаний 

ремонт 

Підпис особи, 

яка виконувала 

ремонт 
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                                                                                                                              Додаток В 

МОЖЛИВІ  НЕСПРАВНОСТІ  ГРІЮЧОГО МОДУЛЯ І МЕТОДИ  

ЇХ  УСУНЕННЯ 

 
Несправність Ознаки  та причини  Метод усунення 

 

Не відбувається 

електронний розпал  

модуля.  

 

Тиск газу  на  вході   в модуль   

нижче мінімально 

необхідного. 

 

Редукційним  клапаном  

котельні довести тиск газу  

до номінального. 

 

 

 

Не відбувається 

електронний розпал  

пальників модуля.  

 

 

Спрацював датчик тяги  

 

Розімкнутий електричний 

ланцюг між контролером 

розпалювання та  електродом 

розпалу 

 

Усунути причину 

спрацьовування датчика 

тяги. 

Перевірити надійність 

електричних з’єднань. 

 

 Не відбувається  

розпал  модуля.  

 

В газовій  магістралі  є  

повітря. 

Видалити  повітря  з  

магістралі. 

 

 

 

 

Відбувається 

електронний розпал. 

Пальники не горять. 

 

Перекрито подачу  

газу на апарат . 

Відсутність газу в газопроводі. 

Газовий клапан закритий. Газ 

не подається. 

В трубопроводі запалювальної 

системи знаходиться повітря. 

Модуль підключено до 

електромережі без збереження 

полярності     «фаза-нуль». 

Перевірити або відкрити 

газовий кран перед  

модулем. 

Перевірити, запускаючи 

інший газовий прилад. 

 

 

Правильно підключити 

апарат до електромережі. 

 

Через короткий час  

нормальної роботи 

модуль   повністю 

виключається. 

 

Відсутність газу. 

 

Відсутність тяги в димоході. 

 

Перевірити наявність газу 

в трубопроводі перед 

модулем. 

Перевірити тягу в 

димоході. 

 

 

Не відбувається  

розпал  модуля.  

 

Випромінюючий  діод 

світиться   червоним  

кольором поз.6 мал.2 

Напруга живлення модуля не 

відповідає нормам 

(знаходиться за межами  

190-240 В ) 

 

Підключіть модуль до 

мережі 220В(-15%-+10%) 
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