
Газови, кондензни, за стенен монтаж, с
регулираща мощност, затворена горивна
камера, принуден поток и Wi-Fi стаен термостат

Модели: 

MOMIJI l24 (REB-KAI2024FF) 
MOMIJI l29 (REB-KAI2529FF) 
MOMIJI l34 (REB-KAI3135FF) 



Газовите комбинирани котли на Ринай притежават “CE”
сертификат в изискване с регулация 2016/426/EU и
директива 2014/53/EU.



Стремейки се постоянно да подобрява продуктите си, Ринай запазва правото си да променя данните посочени 
в тази документация по всяко време и без предупреждение.

От момента на отпечатване и прикачване на това ръководство към продукта, до момента на закупуване и 
инсталиране на продукта,инструкциите и предупрежденията може да са променени: за Ваш интерес и 
защита препоръчваме да следвате инструкциите и предупрежденията, публикувани за най-новата версия на 
ръководството, която винаги е достъпна на нашият уебсайт japangas.bg.

Ринай отхвърля всякаква отговорност, вследствие на грешки при отпечатване или преписване, и си запазва 
правото да променя и актуализира всички търговски и технически списъци без предварително уведомление.

Уважаеми Клиенти, поздравяваме Ви за избора на висококачествен продукт на Ринай. Способни сме да 
осигурим благополучие и безопасност за дълъг период от време. Като наш клиент, може също да разчитате на 
квалифицирана следпродажбена поддръжка, за да гарантирате постоянна ефективност на вашия уред.

Следващите страници са много важни, тъй като съдържат полезни инструкции и предложения, касаещи 
правилната употреба на вашия уред. Не се колебайте незабавно да се свържете с оторизирания технически 
сервизен център на Ринай, за да поискате безплатна първоначална проверка на инсталацията и работата на 
вашия уред: квалифициран техник на Ринай ще провери правилното функциониране на продукта, коригирайки 
нужните параметри и ако е необходимо, той ще даде ценни съвети и препоръки за подходяща употреба.

ОБЩИ СЪВЕТИ

Продуктите на Ринай са снабдени с опаковка, подходяща за транспортиране. Продуктът трябва да се съхранява 
в суха среда и защитени от лошо време.

Това ръководство е част от продукта и трябва да бъде предадено на новия потребител, в случай на смяна 
на собствеността на уреда. Ръководството трябва да се съхранява на безопасно място и внимателно да 
се прочита, тъй като всички предупреждения дават важни инструкции за безопасността при инсталиране, 
използване и поддръжка.

Това ръководство съдържа техническа информация за това как да инсталирате продукта: за всеки проблем, 
свързан с инсталацията, спазвайте действащите национални и местни закони и технически стандарти. 
Според действащото законодателство системите трябва да бъдат проектирани от квалифицирани техници. 
Монтажът и поддръжката трябва да се извършват от квалифициран персонал в съответствие с изискванията 
на законодателството и инструкциите на производителя. 

Неправилно монтиране или сглобяване на уреда (компоненти, аксесоари, комплекти и др.) могат да доведат 
до неочаквани последици за хората, животните или имуществото.

IПродуктът трябва да е предназначен за целта, за която е проектиран. Всяка друга употреба се смята за 
неправилна и следователно потенциално опасна. В случай на грешка в инсталацията, употребата или 
поддръжката, вследствие на неспазване на действащото законодателство, стандарти или инструкциите на 
производителя, същият не носи отговорност по договорни или извъндоговорни отношения за всякакви щети и 
гаранцията отпада.

Потребителят не може да монтира или наглася уреда по какъвто и да е начин, който изисква сваляне на 
предния капак: за да премахнете предния капак, трябва да сте сертифициран механик.

ВАЖНО

Според действащите местни закони, системите за отопление и топла вода са обект на редовна поддръжка 
и проверка ефективността на отоплението. За да спазите тези регулации Ви приканваме да се свържете с 
местния представител на Ринай.

Информация за изхвърлянето на продукта: изобразеният знак показва, че според действащите местни закони 
и регулации продуктът трябва да бъде изхвърлен с домашния отпадък. След като вече не се използва, уредът 
трябва да бъде извозен до пункт, посочен от местната власт. Разделното изхвърляне и рециклиране на продукта 
ще помогне да се съхрани околната среда и ще гарантира правилното рециклиране, за да опазим здравето и 
околната среда..

За повече информация относно регулациите, отнасящи се за инсталацията на котела или за да откриете 
найблизкия оторизиран представител на Ринай, потърсете:

ДЖОРДАН ЕМ ЕООД 
бул. Никола Петков 136А
1614 - София
България
Tel. +359 884 330 015
e-mail: info@japangas.bg - Web.www.japangas.bg



ГАРАНЦИЯ 
Уважаеми Клиенти,
поздравяваме ви че избрахте продукт на RINNAI.
Стандартната гаранция на Rinnai не засяга условията на законната гаранция за стоката на клиента и се отнася до 
закупените продукти на Rinnai. Стандартната гаранция на RINNAI предлага следните предимства:
-Удължаване на гаранцията извън условията, определени със закон * (виж точка 2 „Област на приложение“).
1)ПРЕДМЕТ НА СТАНДАРТНАТА ГАРАНЦИЯ
Стандартната гаранция се предлага от ДЖОРДАН ЕМ ЕООД за продуктите на марката Rinnai, както е посочено в 
следващия параграф “област наприложение”, на територията на Република България.
2)ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
“Стандартната гаранция на RINNAI” покрива разходите за заменените компоненти и труда, необходим за ремонт след 
дефекти, възникнали в рамкитена 2 години от датата на закупуване *.
За домакински уреди гаранцията се удължава с още 2 години само за дефектни части: разходите за труд за ремонт не 
са включени и следователнотрябва да се поемат от потребителя.
3)ЕФЕКТ
Стандартната гаранция на RINNAI започва от датата на закупуване на продукта. Актът за покупка се удостоверява 
изключително с данъчна разпискаили фактура. При липса на адекватна документация серийният номер на продукта 
ще надделее.
4)АКТИВАЦИЯ
За да се възползвате от стандартната гаранция RINNAI, е необходимо да притежавате нормалната документация, 
изисквана от закона, придружаващсистемата (квитанция за покупка, декларация за съответствие и др.).
За удължаване на стандартната гаранция на RINNAI е необходимо да регистрирате продукта на уебсайта на Rinnai 
Italia (http://www.rinnai.it) в рамкитена 30 дни след закупуването.
5)МЕТОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Представянето на оторизирания център за техническа помощ на RINNAI на стандартната гаранционна форма и на 
данъчен документ за закупуванена продукта (квитанция или фактура), позволява на Потребителя да се възползва от 
безплатните услуги, предоставяни от стандартната гаранция.
Оторизираният център за техническа помощ RINNAI се намесва след разумен срок от повикването на Потребителя, 
в съответствие с обективнотониво на критичност и предишния характер на повикването. Докладът за дефекта 
трябва да се извърши не по-късно от 5 дни от откриването. Следизтичане на гаранционните срокове се извършва 
техническа помощ чрез начисляване на разходите за резервни части, труд и фиксирана такса заразговори към 
Клиента. Материалът, заменен с гаранция, е изключителна собственост на Rinnai Italia srl и трябва да бъде върнат без 
допълнителнищети (под санкция за отнемане на гаранцията), предоставени със съответните формуляри, надлежно 
попълнени от Оторизиран център за техническапомощ на RINNAI.
6)ИЗКЛЮЧЕНИЯ
Редовната рутинна поддръжка не попада в условията на безвъзмездност на конвенционалната гаранция RINNAI.
Конвенционалната гаранция не включва повреди и дефекти на продукти RINNAI, произтичащи от:
транспортиране;
неспазване на инструкциите или предупрежденията в продуктовата книжка;
небрежно запазване на продукта;
липса на поддръжка, подправяне или намеси, извършвани от персонал, който не е част от мрежата на оторизираните 
центрове за техническа помощна RINNAI;
връзки към електрически, водни, газови или коминни системи, които не отговарят на действащите разпоредби; както 
и неадекватно фиксиране накомпонентите на носещите конструкции;
използване на компоненти, димни газове или флуиди за пренос на топлина, които не са подходящи за типа на 
инсталирания или неоторизиранпродукт от RINNAI; както и липсата на топлоносители или захранваща вода, 
неспазване на стойностите на хидравличното налягане, посочени впредоставената техническа документация;
атмосферни агенти, различни от посочените в книжката с инструкции; както и природни бедствия (атмосферни или 
телурични); пожари, кражби,вандализъм;
монтаж в неподходяща среда (външна или вътрешна);
постоянство на място, в неремонтирана среда или без изпразване на системата, както и преждевременна инсталация;
образуване на варовик или други натрупвания, причинени от примеси в захранващата вода, както и невъзможност 
за почистване на системата;
корозия на растенията;
принудително или продължително спиране на работата;
неизправност или неподходящо свързване на предпазните клапани към канала (където е приложимо).
7)ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
Всички компоненти, които дори са повредени, няма да попаднат в условията на безплатната конвенционална 
гаранция на RINNAI. Всяка необходимостот използване на временни конструкции за подпомагане или поддържане 
(например скелета), системи или превозни средства за повдигане илиманипулиране (например кранове) за подмяна 
на компоненти под гаранция не попада в условията на безвъзмездна помощ от тази конвенционалнагаранция на 
RINNAI. Тази конвенционална гаранция на RINNAI предполага, че потребителят има периодична поддръжка на 
продукта RINNAI,извършвана изключително от оторизиран център за техническа помощ на RINNAI; честотата на 
обикновената поддръжка е посочена в ръководството на продукта или се извършва при поискване от Джордан ЕМ 
ЕООД

*Продуктите RINNAI за професионална употреба са изключени (т.е. използвани от компании / професионалисти и / или чиятоупотреба 
попада в индустрията).
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1. ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Следващия раздел показва инструкции за правилната употреба на продукта и е предназначен за 
квалифициран технически персонал и крайния потребител на продукта.
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1.1 ФУНКЦИИ И ПРЕДИМСТВА

Поздравления за покупката на кондензен газов котел Ринай, с регулируема мощност, затворена горивна камера 
и принуден поток, с електронен контрол на температурата и Wi-Fi стаен термостат.

Momiji най-добре интерпретира комбинацията от традиционните системи и технологията на кондензацията. 
Всъщност, макар и да се интегрира перфектно с различни системи, той е проектиран да оптимизира технологията 
за кондензация при радиаторните системи, които често не могат да използват предимствата от кондензацията. 

Котлите Momiji също са изключително екологични, попадащи в клас 6 от емисиите (най-екологичните според 
UNI EN 297 и UNI EN 483).

Momiji се доставя стандартно с WiFi стаен хронотермостат, който показва работните температури (отопление 
и санитария), кодове за неизправности и подробни функции за регулиране на котела. Чрез активиране на 
WiFi функцията и инсталиране на безплатното приложение “My Rinnai” можете да контролирате и управлявате 
основните функции директно от Вашия смартфон. Приложението позволява инсталирането на максимум 
10 потребители на уред и управление на три различни уреда: цялото семейство може да се наслаждава на 
максимален комфорт и може също така да управлява котела във второ жилище или това на възрастните 
родители.

Котелът Momiji е оборудван с медна топлообменна система, с голяма проходна секция: това улеснява 
интеграцията в съществуващите радиаторни системи и улеснява операциите по почистване. Той също така се 
предлага стандартно със неутрализатор, който Ви позволява да изхвърляте неутрализиран иначе киселинния 
и корозивен конденз, без да се страхувате да повредите вашите домашни канализации или водосточни тръби.

Серията Momiji е оборудвана с вградена външна климатична сонда. Вече не е необходимо да се търси 
правилното място за позициониране на външната сонда и да се свързва с нея: сензорът вече е свързан и 
инсталиран и готов за употреба. Чрез активиране на автоматична работа котелът ще регулира горенето си въз 
основа на външната температура на околната среда, като винаги гарантира максимален комфорт и в същото 
време намалява разхода.

С котела Momiji на Rinnai топлата вода е винаги на разположение: стига да са гарантирани електричество, 
вода и газ, топлата вода винаги ще бъде налична при отваряне на кран, без страх да Ви изгори или да я няма. 
Всъщност тя се произвежда изключително мигновено, без да се натрупва в резервоари, с ограничение на 
капацитета или източник на постоянни дисперсии и висока консумация на енергия.

КОДОВЕТЕ НА ГРЕШКИТЕ се показват на дистанционното управление, за да се улесни техническата помощ. 
Те се показват на дисплея като премигващи кодове.

Моделът MOMIJI притежава “IPX5D” степен на защита и може свободно да бъде монтиран във външни 
помещения, като е устойчив на метеорологични условия и не се нуждае от допълнителна защита (необходимо 
е единствено димоотвода да бъде правилно монтиран).

Защита против замръзване е включена стандартно към всеки модел, уредът е защитен до -20 градуса.
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1.2 ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА

Значение на символите, използвани в ръководството, за важна информация, касаеща вашата безопасност: 

IMPORTANTE
Информира за потенциална сериозна опасност, на която трябва да се обърне внимание!

ATTENZIONE

Указва потенциално опасна ситуация, която ако не бъде избегната, може да доведе то 
наранявания или имуществени щети!

AVVISO
Показва важна информация.

NOTA
Информация за правилната употреба, инсталация и третиране на продукта.

Указва състояние на потенциална опастност, което трябва да се спази!

Указва състояние, което трябва да бъде избегнато!

Указва заземително свързване за предпазване от токов удар.

Предупреждава за риск от пожар. Поддържайте помещението чисто и без леснозапалими 
материали.

Предупреждава за риск от нараняване или имуществена вреда при допир.

Уредът трябва да бъде инсталиран от квалифициран технически персонал.
Възможно е Momiji да се инсталира в външни среди, които са винаги отворени и добре 
проветриви, или в частично защитени среди (които не са изложени на прякото действие 
на атмосферните валежи) в кутии.
Винаги е задължително да инсталирате одобрена изпускателна система.
Използвайте уреда за изключителна употреба, за която е проектиран.

Котлите на Ринай от гамата Momiji са проектирани само за стенен монтаж. Те са изработени за домашна или 
сходна на домашна употреба, за производство на битова гореща вода и за затопляне на водата до температура, 
по-ниска от тази на кипене при нормално атмосферно налягане. Уредите трябва да са електрозахранени, 
свързани към газът и преносната мрежа за отопление и БГВ, които съвпадат с възможностите на уреда.

Само професионално квалифицирана фирма е упълномощена да инсталира газови уреди на Ринай. 
Инсталацията трябва да следва и спазва изискванията на UNI и CEI стандарти, текущото законодателство и 
местни технически разпоредби, успоредно със добри технически познания.

Не правете никакви промени по уреда: не предприемайте ремонт, подмяна на части, разкапсуловане на части 
или разглобяване на уреда. Всякакъв вид подправяне може да доведе до риск за здравето, имуществени 
щети, компроментира безопасността и правилната работа на продукта. За всякакъв вид поправки, промяна 
на настройките или поддръжка на продукта и прилежащите аксесоари, препоръчваме да се свържете със 
сервизния център на Ринай.

Използвайте само оригинални части на Ринай.

Ако установите необичайни шумове, миризми или вибрации, спрете 
уредът незабавно и се свържете със сервизния център.

Ако усетите миризма на газ:

-затворете входящия кран за газ

-отворете вратите и прозорците, за да проветрите

-свържете се с вашия техник и изчакайте извън помещението.

IMPORTANTE
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Температура на водата над 50 градуса може да причини тежки изгаряния 
или дори смърт. Гореща вода при 60 градуса може тежко да изгори дете 
за по-малко от секунда. При 50 градуса отнема 5 минути. Винаги 
пробвайте температурата на водата преди всякаква употреба. За да 
предотвратите риска, Ринай препоръчва да настройвате температурата 
на водата до 50 градуса.

Не съхранявайте запалими предмети в близост до уреда: може да 
причини повреда на уреда или пожар. Не пръскайте аерозоли (спрейове) 
в близост на уреда, докато работи. 

Уверете се, че уредът е захранен с подходящия тип газ и налягане, 
според техническите изисквания. Уверете се, че газът, който използвате 
отговаря на този, описан в техническия лист. В случай, че не съвпадат, 
изгарянето може да не е пълно, което ще доведе то отделянето на 
повече токсични газове и/или повреда на уреда.

Не поставяйте предмети в отвора за изгорели газове. Не пръскайте вода 
директно в отвора за изгорели газове. Дръжте клони, храсти и т.н. далеч 
от димоотводния изход. В по-студени дни може да се наблюдава пара 
от края на димоотвода. Това явление е нормално за уреди с висока 
ефективност и не показва неизправност.

Не пипайте капака на уреда или димоотводната тръба.

Уверете се, че главния газов кран е отворен преди да включите уреда.
Препоръчително е да ползвате гъвкави метални връзки предназначени 
за газ (и вода) при свързването на уреда към газопреносната мрежа. 
Избягвайте да използвате гумени пръстени, които се влошават бързо.
Монтирайте спирателни кранове на газовата и водните връзки, за да 
улесните улесните поддръжката и безопасността.
Преди да свържете захранващия кабел, проверете дали източника на 
ел. енергия е подходящ. Уверете се, че електрическата система е 
изрядна и има добро заземяване, в противен случай рискувате повреда 
на уреда.

Не се препоръчва да удължавате захранващия кабел чрез други 
удължители или разклонители. В случай на повреда, заменете 
електрическия кабел с оригинален такъв. Замяната може да бъде 
извършена само от оторизиран механик на Ринай.
След инсталация (или дълъг период на неизползване) се препоръчва 
да източите малко топлата вода преди употреба.
Препоръчва се да се осигури и инсталира система за събиране и 
изхвърляне на течност в частта под уреда, за да се предотвратят 
материални и имуществени щети.
Защита срещу замръзване: Уверете се, че уредът е включен в 
електрическата мрежа и е налична електроенергия. Защитата срещу 
замръзване сработва само когато уредът е захранен с електроенергия.
Всички тръби трябва да са изолирани, за да се избегне загуба на 
топлина. Дебелината на изолацията трябва да е между 25 и 50 мм 
според външната температура. Електронагревателни кабели може да 
бъдат инсталирани около тръбите , в случай на изключително студени 
и мразовити условия. Тяхното ползване е препоръчително в случай, че 
температурата падне под -15 градуса.
Ако са налице изключително студени условия, спрете газта и водата, 
и източете останалата вода от уреда. Ако уредът е свързан към 
захранване, замръзването ще бъде предотвратено. Защитата срещу 
замръзване е стандартно ободурдване за всички водогрейни котли.
Ако тръбите за вода са замръзнали, водоподаване няма как да бъде 
осъществено. Използвайте източник на топлина (например сешоар), за 
да размразите тръбите. Преди употребата на уреда след размразяване, 
се свържете с Ринай, за да се установят евентуални щети.

BOLLENTE

BOLLENTE!

Messa a terra
Messa a terra



11

1.3 ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ

Всмукателна тръба

Изпускателна тръба(изг. газове)

Манометър (кръг на централно отопление)

Вход Газ

Изход БГВ

Вход БГВ

Авариен бутон

Връщане ЦО

Филтър на връщането

Дренаж на конденза

Окабеляване

Кран за пълнене на ЦО кръг

Филтър на вход БГВ

Предпазен клапан

Подаване ЦО
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Wi-Fi Хронотермостат

Увеличаване на звука

Намаляване на звука

Избор на режим
отопление

WiFi Вкл/Изкл

Настройки

Увеличаване на темпе-
ратурата за отопление

Увеличаване на темпе-
ратурата за БГВ

Намаляване на темпе-
ратурата за БГВ

Режим Битова Гореща Вода

Режим Outgoing 

Намаляване на темпе-
ратурата за отопление

Режим Отопление

Седмичен режим

Режим Сервиз

Нощен Режим

Температура на битова гореща вода

Режим със седмично
разписание

Режим Outgoing

Настройка на таймера

Часовник

Температура на отопление

Режим на отопление

Режим Auto

WiFi

Режим Eco

Енергоспестяващ режим
Производство на битова гореща вода

Функция за предварително подгряване
на топлата вода

Запалване на горелката

Увеличаване на звука

Намаляване на звука

Избор на режим
отопление

WiFi Вкл/Изкл

Настройки

Увеличаване на темпе-
ратурата за отопление

Увеличаване на темпе-
ратурата за БГВ

Намаляване на темпе-
ратурата за БГВ

Режим Битова Гореща Вода

Режим Outgoing 

Намаляване на темпе-
ратурата за отопление

Режим Отопление

Седмичен режим

Режим Сервиз

Нощен Режим

Температура на битова гореща вода

Режим със седмично
разписание

Режим Outgoing

Настройка на таймера

Часовник

Температура на отопление

Режим на отопление

Режим Auto

WiFi

Режим Eco

Енергоспестяващ режим
Производство на битова гореща вода

Функция за предварително подгряване
на топлата вода

Запалване на горелката

Дисплей

Увеличаване на звука

Намаляване на звука

Избор на режим
отопление

WiFi Вкл/Изкл

Настройки

Увеличаване на темпе-
ратурата за отопление

Увеличаване на темпе-
ратурата за БГВ

Намаляване на темпе-
ратурата за БГВ

Режим Битова Гореща Вода

Режим Outgoing 

Намаляване на темпе-
ратурата за отопление

Режим Отопление

Седмичен режим

Режим Сервиз

Нощен Режим

Температура на битова гореща вода

Режим със седмично
разписание

Режим Outgoing

Настройка на таймера

Часовник

Температура на отопление

Режим на отопление

Режим Auto

WiFi

Режим Eco

Енергоспестяващ режим
Производство на битова гореща вода

Функция за предварително подгряване
на топлата вода

Запалване на горелката
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Wi-Fi Хронотермостат
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на топлата вода

Запалване на горелката

1.4 ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Преди да използвате котела, препоръчително е да знаете как работи правилно.

Използването на котела и основните функции, които могат да се активират са описани по-долу.

Преди да използвате котела се уверете, че кръгът на отопление е правилно напълнен. 
Докато системата е все още студена, манометърът на предния панел трябва да показва 
стойност в зелената област (0,5 до 1,5 бара). Ако е нужно, коригирайте налягането като 
използвате кранчето за пълнене в долната част на котела.
Когато котелът е захранен с електричество, автоматична обезвъздушителна програма 
се активира. Тя може да продължи от 60 до 120 минути в зависимост от системата. 
Необходимо е да изчакате този процес да приключи, за да се изтласка останалия въздух, 
попаднал в системата по време на инсталацията (или в период на дълго неизползване). 
Натискането на бутон от дистанционното управление ще прекъсне преждевременно този 
процес и може да доведе до неправилна работа. Специфичен шум от котела може да бъде 
признак за наличието на въздушни мехури, циркулиращи в системата. Изключете и отново 
включете котела, за да повторите процеса на обезвъздушаване.

Котелът се доставя готов за употреба и с WiFi хронотермостат. Режимът е предварително зададен за 
управление по “Температура на потока” на отоплителната система. За да функционира, управлението трябва 
да остане свързано с уреда чрез кабел (който го захранва електрически): в случай на дистанционна инсталация, 
предоставеният електрически кабел може да бъде удължен, като се обърне особено внимание на използването 
на екраниран кабел, ако той е разположен в близост до електрическо окабеляване с високо напрежение.

Кондензационният котел Momiji може да работи само с дистанционното управление Rinnai, доставено 
стандартно с уреда.

Основните налични функции са:
• Избор режим на отопление (по зададена стайна температура или температура на водата)
• Включване/изключване режима на отопление и регулиране температурата на отоплението;
• Включване/изключване подаването на битова гореща вода и нейното регулиране по температура;;
• Специални функции (бързо отопление, подгряване на битова вода, Авто режим, Save, Седмичен и др.);;
• Проверка на неизправности и грешки;
• Показване разхода на енергия (през приложението);
• Регулиране работните стойности на котела;
• Управление на котела през вашия смартфон чрез приложението “My Rinnai”

Втора възможна конфигурация включва свързването, в допълнение към хронотермостата на Rinnai WiFi, 
на всеки друг стаен термостат (по избор): в този втори режим Rinnai прехвърля функцията за контрол на 
стайната температура към втория стаен термостат, който е свързан, като същевременно поддържа повечето 
от функциите, изброени по-горе.

Чрез активиране на WiFi режима, котелът може да се управлява и програмира и през вашия смартфон 
и безплатното приложение „My Rinnai“ (до десет потребители на котел). Всички основни функции са 
налични и винаги под ръка; към тях се добавят допълнителни, усъвършенствани и по-специфични, 
свързани с управлението и програмирането. Приложението е снабдено с просто ръководство, което 
обяснява как работи бързо и незабавно. Ръководството за потребителя за функциите на приложението 
може да бъде намерено на уебсайта japangas.bg.

Хронотермостат WiFi

Хронотермостат WiFi с
друг термостат
(друга марка)

Хронотермостат WiFi
със Смарт устройство

Copyright 2016 Rinnai

IMPORTANTE
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1.4.1 ПЪРВОНАЧАЛНИ НАСТРОЙКИ

Включване/изключване на котела
При първото използване, чрез натискате на бутона (а) на Wi-Fi термостата дисплея светва, започва да 
мигат цифрите на часа и котелът е готов за ползване.

С натискане на бутона     (а) по време на работа, котелът се изключва. 

Настройка на времето.
• Натиснете бутона „Настройки“ (b) за поне 3 секунди

 Задайте време

• Когато полето за час мига на екрана, използвайте бутоните (c) “Повишаване / намаляване на температурата 
на нагряване”, за да зададете текущата стойност и натиснете бутона (b), за да преминете към минутите

• Когато полето за минути мига на екрана, използвайте клавишите „Повишаване / намаляване на температурата 
на нагряване“ (c), за да зададете текущата стойност

• Натиснете отново бутона “Настройки” (b), за да завършите редактирането.

 Настройката на времето завърши

 - Часовникът може да се активира само когато функциите за отопление и битова гореща вода са 
деактивирани.

 - Часовникът трябва да бъде настроен при първо активиране и след продължително спиране на 
захранването.

 - Задайте точното време за правилното използване на Седмичния режим.
 - Когато дистанционното управление се управлява чрез смартфон, точното време се задава автоматично.

Избор на език

• При изключено дистанционно управление натиснете бутона „Настройки“ (b) за 3 секунди

• Дисплеят ще покаже текущата настройка: натиснете клавишите (c) “Повишаване / Намаляване на 
температурата на нагряване”, за да изберете желания език

 Гласовото известие е активирано

• Натиснете бутона (b), за да потвърдите избора.

 Гласовото известие е активирано

Настройки за гласово известяване

• Натиснете бутона “Увеличаване на звука” (d) 
 - Силата на звука варира от „заглушен“ до 1 ~ 5

 Гласовото известие е активирано

• Ако не искате да използвате гласови указания, натиснете бутона 
“намаляване на силата на звука” (e), докато силата на звука бъде 
сведена до минимум.

 Гласовото известие е деактивирано

d
e
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1.4.2 РЕЖИМ НА ОТОПЛЕНИЕ (ЦО))
Режимът на централно отопление ще бъде споменаван като (ЦО).

С помощта на хронотермостата Rinnai WiFi можете да изберете един от двата възможни режима на отопление: 

Режим “Стаен термостат”
• Дистанционното управление Wi-Fi е снабдено със сензор, който измерва температурата в помещението, 

в което е инсталиран, и я поддържа постоянна. Котелът ще работи за отопление в помещението според 
температурата, зададена на дистанционното управление.

Режим “Температура на подаване”
Дистанционното управление Wi-Fi ви позволява да регулирате температурата на подаване на вода в 
отоплителната система.
(Този режим е фабрично активираният.)

Изисквания за инсталиране на дистанционно управление
 - Поставете дистанционното управление на височина около 1,5 метра от земята и далеч от външните врати 
и прозорци.

 - Идеалното място е на вътрешна стена, без препятствия около контрола.

Неподходящи монтажни позиции
 - На място, където слънцето може да грее директно върху дистанционното управление.
 - На студена външна стена (препоръчва се поставяне на изолационен материал зад термостата.)
 - Над източници на топлина като радиатори, лампи, печки, телевизори.

• Натиснете бутона (а) “Избор на режим на отопление”, за да изберете 
желания режим на отопление.

Редактирането не може да се извърши, когато е активен автоматичен 
режим.

 Активирано отопление в режим “стайна температура”

 Активирано отопление в режим “температура на подаване”

Настройка на температурата на отопление

• Натиснете бутона “Включване / изключване на отоплението” (a).

 Активирана функция на отопление

• Задайте желаната температура, като натиснете бутоните 
„Повишаване / намаляване на температурата на отопление“ (b).

 - Котелът не е активен, когато моментната температура е по-висока от зададената. 
 Променена е температура на отоплението

• Отоплението е включено
 - Когато отоплението е включено, дисплеят показва следните символи:

   функцията е активна

   горелката на котела е включена

• Натиснете бутона за включване / изключване на отоплението (a), 
за да изключите отоплението.

 Програмата за отопление завърши

По време на нормалната работа на котела, той може да работи на предварително зададен режим, 
което е препоръчително за намаляване на разхода и околното замърсяване; по време на този 
режим, котелът работи с максимална енергийна ефективност и зелен “Еco”символ светва на 
дисплея. За да проверите реалната (текуща) температура на водата в отоплителната система (може 

да се различава от зададената) е необходимо да задържите бутона “Настройки” на термостата за 3 секунди. 
Дисплеят ще покажа реалната температура за 10 секунди.

Display in modalità 
“temperatura di mandata”

L’intervallo delle temperature 
selezionabili varia da 50°C a 80°C.

Display in modalità 
“termostato ambiente”

L’intervallo delle temperature 
selezionabili varia da 5°C a 40°C.

Display in modalità 
“temperatura di mandata”

L’intervallo delle temperature 
selezionabili varia da 50°C a 80°C.

Display in modalità 
“termostato ambiente”

L’intervallo delle temperature 
selezionabili varia da 5°C a 40°C.

Display in modalità 
“temperatura di mandata”

L’intervallo delle temperature 
selezionabili varia da 50°C a 80°C.

Display in modalità 
“termostato ambiente”

L’intervallo delle temperature 
selezionabili varia da 5°C a 40°C.
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1.4.3 РЕЖИМ БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА (БГВ)
Този режим ще бъде споменаван и като (БГВ).

Прзводството на топла вода става по директен и мигновен начин, така вие никога няма да останете без топла 
вода, стига да са налични вода, електричество и газ.

Уредът е оборудван с температурен датчик, който държи под много точен контрол температурата на подаваната 
вода: това гарантира висок комфорт и изключителна безопасност за всеки тип потребители.

Винаги е възможно да задействате режима на отопление по време на режим БГВ; отоплението няма да се 
задейства докато подгряването на битовата вода не приключи.

Възможно е да активирате едновременно режима на БГВ и ЦО, но котелът винаги ще дава предимство на 
режим БГВ пред този на централното отопление.

Настройване температурата на БГВ

• Натиснете бутона “Включване / изключване на битова гореща вода” 
(a).

 Активиране функция за битова гореща вода

• Натиснете бутони (b) „Увеличете / намалете температурата на битова 
гореща вода, за да регулирате желаната температура

 Температура на топлата вода е променена

Избираемите температури варират между 35 ° C и 60 ° C.
От съображения за безопасност, за да зададете стойности над 55 ° C, е необходимо всички 
кранове да са затворени и никой да не използва топла вода.
За да намали разхода на газ и да увеличи живота на котела, Rinnai препоръчва да настроите 
уреда на минималната температура, най-подходяща за предназначението му, като използвате 
гореща вода при зададената температура, без да я смесвате със студена.

• По време на ползване на битова гореща вода, дисплеят показва следните мигащи символи:

    функцията е активна

     горелката на котела е включена

• Натиснете бутона за включване / изключване на битова гореща вода (a), за 
да деактивирате функцията.

 Функцията за битова топла вода е деактивирана

За да позволите използването на гореща вода с желаната температура, отворете крана напълно и не смесвайте 
със студена вода. 

Горелката на котела остава изключена, когато няма заявка за топла вода, дори когато функцията е активна. 
Уредът остава в режим на готовност и не изразходва газ.

1.4.4 БЪРЗО ЗАТОПЛЯНЕ И ФУНКЦИЯ ПОДГРЯВАНЕ НА ТОПЛА ВОДА
Бързо затопляне

Функцията за бързо затопляне може да се използва за бързо възстановяване на подходящата температура в 
студени помещения: в продължение на 25 минути котелът се активира с максимална мощност, за да позволи 

ATTENZIONE
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внезапно повишаване на температурата в системата и помещенията.
В края на този интервал котелът автоматично се връща към предварително зададена работа.

За да активирате функцията за бързо нагряване, действайте по следния начин:

• Натиснете бутона “Включване / изключване на отоплението”

 Активирана функция за отопление

• Натиснете едновременно бутони (b) „Повишаване / 
намаляване на температурата за отопление“

 - За да деактивирате избраната функция за бързо 
нагряване, просто натиснете един или двата 
бутона (b) 

 Активирана функция за бързо затопляне

 Деактивирана функция за бързо затопляне

ПРЕДВАРИТЕЛНО ПОДГРЯВАНЕ НА ТОПЛА ВОДА

Функцията за предварително загряване позволява на потребителя да подготви котела за подаване на битова 
гореща вода и да се възползва от превъзходен комфорт: активирането на тази функция позволява на котела да 
ускори подаването на вода до желаната температура и да сведе до минимум обичайното чакане.

Когато функцията е активирана, кръгът за подготовка на гореща вода на котела незабавно се загрява до 
температурата и се поддържа гореща в продължение на тридесет минути (или до първото й използване).

В края на този период (или след използване на топла вода) котелът автоматично деактивира тази функция, за 
да намали отпадъците и да сведе до минимум консумацията, връщайки се към нормална работа.

За да активирате функцията за предварително нагряване на топла вода, постъпете по следния начин:

• Натиснете бутона “Включване / изключване на битова гореща вода” 
(a)

  Активирана е функцията за топла вода

• Натиснете едновременно бутоните “b” за увеличаване / намаляване на температурата на БГВ
 - На дисплея вътре в символа на крана се появява червен правоъгълник
 - За да отмените избора на функцията за предварително подгряване, натиснете едновременно бутони (b)

  Активирана функция за предварително подгряване на топла вода

  Деактивирана функция за предварително подгряване на топла вода

1.4.5 Функция WiFi
Чрез инсталирането на безплатното приложение „My Rinnai“ и регистрирането на предоставения WiFi 
хронотермостат с WiFi, можете да управлявате котела чрез вашия смартфон: информация за правилната 
регистрация се намира в края на това ръководство.

• Натиснете бутона “WiFi” (а)
Символът       ще мига на дисплея 

 WiFi е включен

• За да деактивирате WiFi връзката, натиснете отново бутона “WiFi” (a)

• Връзката се деактивира, когато символът       изчезне от дисплея  

 WiFi е изключен

Display in modalità
“Temperatura di mandata”

Display in modalità
“Termostato ambiente”

La temperatura è impostata 
automaticamente 

alla massima possibile : 80°C.

La temperatura è impostata 
automaticamente 

alla massima possibile : 40°C.
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1.4.6 Автоматично (AUTO), Икономия на енергия (SAVE), Режим на почивка
Работата в автоматичен режим също ще бъде показана със съкращението AUTO

Режимът AUTO позволява на котела да работи чрез автоматично регулиране на температурата на подаване 
на отоплителния кръг в зависимост от стойностите на външната околна температура. Автоматичният режим 
действа върху режима на отопление и производството на битова гореща вода.

С помощта на сензор устройството периодично проверява външната температура и регулира температурата на 
подаването спрямо нея: през студените сезони котелът ще повиши температурата на водата на отоплителния 
кръг пропорционално на понижаването на външната температура; в по-умерените сезони, обратно, той ще се 
адаптира чрез намаляване на температурата на подаване с повишаване на външната температура.

Уредът работи автономно, като адаптира работата си към действителните температури за текущия сезон. Това 
води до повишаване на битовия комфорт и намаляване на замърсяващите емисии и разхода на гориво.

• Натиснете бутона „Настройки“ (a), за да изберете желания режим
 - Изборът се превключва от един режим в друг при всяко натискане 
на бутона (a)

Работата в автоматичен режим е подходяща за управление на котела според външната 
температура. Уредът работи автоматично при предварително зададен режим, който е особено 
благоприятен за намаляване на замърсяващите емисии и разхода на гориво. 

 Активиран автоматичен режим

В този режим се променя редуването на включване и изключване на горелката и температурите, които могат 
да се настроят чрез дистанционното управление, са ограничени, за да се намали консумацията. 
Максималната избираема температура в режим на стаен термостат е 20 ° C, докато в режим на 
температурата на потока е 60 ° C.

 Активиран е енергоспестяващ режим
 - Режимът за пестене на енергия действа само при отопление и 
няма влияние върху горещата вода.

Този удобен режим променя стайната температура за период от 6 часа, като регулира стойността 
към конкретната фаза на съня, подобрявайки почивката. Възприеманата температура може да 
варира в зависимост от характеристиките на отопляваната среда.

RiposoRisparmio
energeticoAutomatica

OFF

 Режимът за спане е активиран

Display in modalità “Automatica”
 con riscaldamento in 

“modalità temperatura ambiente”

Display in modalità 
“Risparmio energetico”

Display in modalità “Riposo”

Display in modalità “Automatica”
 con riscaldamento in 

“modalità temperatura ambiente”

Display in modalità 
“Risparmio energetico”

Display in modalità “Riposo”

Display in modalità “Automatica”
 con riscaldamento in 

“modalità temperatura ambiente”

Display in modalità 
“Risparmio energetico”

Display in modalità “Riposo”
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1.4.7 Режим седмичен график и режим Outgoing
Работата със „Седмичен график“ също ще бъде посочена със съкращението График.

Хронотермостатът Rinnai WiFi ви позволява да задавате времеви интервали за режим на отопление. Можете 
да програмирате предпочитаните часове, през които котелът трябва да поддържа комфортна температура и 
тези, в които е позволено да намалява температурата (през нощта или когато не сте вкъщи).

График работи както в режим “стайна температура”, така и в режим “температура на подаване” и действа 
единствено върху режима на отопление, без върху производството на битова гореща вода.

За да активирате и програмирате режим ГРАФИК е необходимо да следвате процедурата по-долу:

Задайте точното време.

• Натиснете бутона “Режим на отопление” (a).

 Активирана функция за отопление

• Натиснете бутона „Седмичен режим“ (b).

 Програма за отопление във фаза на изпълнение..

• Натиснете неколкократно бутона „Седмичен режим“ (b), за да 
изберете желаната програма за почасово отопление.

 - Номерът на програмата за време се променя, както е показано

 - Изберете времевата програма и завършете процедурата.
 - За да прекъснете Седмичния режим, натиснете съответния бутон 
по време на работа.

 - Когато Седмичният режим се активира отново, програмата за 
време, използвана последна, е предварително избрана.

 - Програмите за време от 1 до 3 са предварително дефинирани и 
не могат да бъдат променяни, докато програмите за време, които 
могат да бъдат персонализирани от потребителя, са 4 и 5. 

Персонализиране на програмата за време

• Натиснете бутона “Режим на отопление” (a)

 Активирана функция за отопление

• Натиснете бутона „Резервация“ (b) и изберете програмата 4 или 5.

 Зададен график за работа на отоплението

• Натиснете бутоните „Увеличаване / намаляване на температурата 
на нагряване“ (c), за да преместите курсора до желания времеви 
интервал и натиснете бутона „Настройки“ (d), за да потвърдите. За 
да отмените настройката, натиснете отново бутона “Настройки” (d). 
Повторете процедурата за всеки желан времеви интервал.
Когато настройката приключи, програмата за време се активира 
автоматично след няколко секунди изчакване.

 Програма за отопление във фаза на изпълнение.

• Натиснете бутона „Седмичен режим“ (b), след като изберете часовите 
диапазони.

• Натиснете клавишите (c), за да промените комфортната температура „H“, след това натиснете бутона (b), за 
да потвърдите.

• Натиснете бутоните (c), за да промените икономичната температура 
„L“, след което натиснете бутона (b), за да потвърдите. 
Котелът ще започне да работи.

  ►  ►  ►  ►  ►OFF
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Режим Outgoing
При кратки периоди на отсъствие работата в режим Outgoing ви позволява да намалите консумацията 
на енергия, като спира отоплението по време на периода на отсъствие и позволява на котела да се 
активира автономно в края на това отсъствие.

• Натиснете бутона „Изходящ“ (a)

 Активиран режим Outgoing

 Деактивиран режим Outgoing
 - Когато този режим е активиран, отоплението се спира за период 
от 4 часа и не е възможно да се промени температурата на 
отоплението. Котелът следва повторен цикъл от 4 часа, докато 
режимът се деактивира: в края на 4 часа, ако температурата 
на контура е спаднала под 25 ° C, уредът се активира отново 
за 10 минути при температура на подаване 50 ° C.

1.4.8 ЗАЩИТА ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ
Котелът е снабден с автоматична защита от замръзване, която предпазва кръговете на отоплението и битовата 
вода от ниските температури.
Ако температурата на отоплителния кръг падне до 6°C (или температура в котелното помещение падне до 
3°C), първото ниво на защита задейства помпата. Тази защита кара водата да циркулира през всички кръгове 
на системата.
Ако кръгът на отопление падне под 5 °C, второто ниво на защита задейства котела за 60 секунди (или докато 
температурата в кръга не се възстанови до 55 °C за поне 2 секунди).
Ако температурата в кръга на отопление падне до 2 градуса (или тази в котелното помещение падне до 5), 
електрически резистори ще се активират, за да предпазят само кръга на битовата гореща вода.

Символът      се показва на дисплея, когато защитата от замръзване е сработила.
Когато котелът задейства циркулационната помпа или горелката, символът      започва да 
мига на дисплея.
Ако температурата падне под 0°C, термостата започва да издава звукови сигнални 
предупреждения на всеки час. В такава ситуация, котелът може да замръзне, повреждайки 
се непоправимо. Препоръчително е да подобрите изолацията и да се осигури по голяма 
защита срещу замръзване на котела.
В условия на нормална работа, котелът е защитен до -20°C. Само когато устройството е: 
правилно свързано с подходящ газ и електричество; ако дейността му не е прекъсната; 
ако устройството не е повредено. Особено внимание трябва да се обърне на дренажната 
тръбичка, за да се предпази от нейното замръзване.
Ако уредът е застрашен от замръзване, поради изключително ниски температури, то не 
трябва да се използва за известно време. Препоръчва се пълното му източване.
Замръзването на котела не се покрива от гаранцията!

1.4.9 АВАРИЕН БУТОН
Котелът е снабден с авариен бутон, който се намира в основата на корпуса. Употребата му позволява да 
използвате котела в критични условия, в рамките на възможностите му.

Ако термостата е неизправен, е възможно да включите котела и да го използвате, както е показано: 
• Задава температурата на отоплението на 52°C;
• Задава температурата на БГВ на 40°C.

Не се препоръчва използването на аварийния бутон в нормални условия.
Може да задействате аварийния бутон, в случай че термостатът се повреди, за да 
не останете без отопление и топла вода. Потърсете незабавно вашия оторизиран 
техник, за да замени повредения термостат.

Display in modalità “Outgoing”
Modalità “Outgoing” attivata con

funzionamento “temperatura di mandata”

IMPORTANTE
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1.5 ОСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
Когато котелът не функционира правилно, може да се допитате до следващите предположение и да отстраните 
често срещани проблеми и грешки без техническа намеса:

Проблем Възможна причина Предположение

Ако усетите 
миризма на газ

1. Изключте котела и газоподаването незабавно. Отворете всички прозорци и врати..

2. Не използвайте никакви уреди, може да причините взрив.

3. Свържете се с вашия доставчик на газ.

Периодично проверявайте газовия кран/магнет вентила за да се уверите, че няма течове.

Ако усетите 
миризма на 
изгорели газове

1. Проверете димоотводната система, огледайте за 
препятствия, повреди или прекъсвания

1. Спрете котела незабавно и се свържете с техник на 
Ринай.

Неуспешно 
запалване

1. Има ли електричество към котела? 1. Свържете котела към контакт с правилното 
напрежение.

2. Зададената температура по-ниска ли е от тази, 
която е в момента?

2. Уверете се, че зададената температура е по-висока от 
текущата.

3. Показаната грешка с номер 11 ли е? 3. Рестартирайте котела.

4. Има ли приток на газ към котела? 4. Пуснете газта към котела.

Шум

1. Закачен ли е правилно котелът към стената? 1. Закачете котела по правилния начин.

2. Шумът от димоотвеждането ли идва? 2. Свържете се с техник, за да провери димоотвеждането.

3. Шумът идва от хидравличната верига? 3. Обезвъздушете тръбите, като отворите крана за ръчно 
източване.

Помещението 
не е достатъчно 
топло

1. Включен ли е режим на отопление? 1. Натиснете бутона за вкл. режим Отопление от 
управлението.

2. Твърде ниска ли е зададената температура? 2. Задайте температура.

3. Включен ли е седмичния програматор? 3. Задайте времеви интервал или отхвърлете седмичния 
програматор.

4. Използва ли се битова гореща вода в момента? 4. Спрете ползването на битова гореща вода.

5. Затворен ли е крана за отоплителния кръг? 5. Отворете затворените вентили.

6. Включено ли е дистанционното управление? 6. Свържете управлението и настройте режима на 
отопление.

7. Запушен ли е филтъра на отоплител-ния кръг? 7. Почистете и монтирайте обратно филтъра.

8. Има ли въздух в тръбите? 8. Отворете ръчния кран за източване, за да 
обезвъздушите системата.

Няма топла вода 
(БГВ)

1. Включен ли е режим БГВ? 1. Натиснете бутона за БГВ на управлението.

2. Има ли входяща вода към котела? 2. Изчакайте за наличност на студена вода.

3. Твърде ниско ли е налягането на водата? 3. Ако дебита на входящата студена вода е по-малък 
от 2,3 l/min поради ниско налягане, котелът няма да 
сработи.

4. Затворен ли е кранът за входяща студена вода? 4. Отворете крана

Битовата вода 
не е достатъчно 
топла1.

1. Твърде ниска ли е зададената темпе-ратура? 1. Задайте температура на водата през управлението.

2. Използва ли се водата на няколко места? 2. Когато топлата вода се използва едновременно от 
няколко места, дебитът и температурата й намаляват.

3. Смесва ли се водата твърде много със студена? 3. Регулирайте количеството на студена вода.
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1.5.1 КОДОВЕ НА ГРЕШКИ
Всички продукти на Rinnai са оборудвани със система за самодиагностика: в случай на повреда на дисплея 
на контролния панел се появява цифров код за грешка и мига. Тази функция може да бъде много полезна 
за диагностициране на проблема и проследяване на причините, като се избягва, където е възможно, 
необходимостта от външна намеса от оторизиран техник на Rinnai. Запишете мигащия код за грешка, преди да 
направите заявката си за сервиз и обслужване.

Грешка Режим Вероятна причина Предложение

Грешка 1

Регистрация 
в (My Rinnai) 
на стайния 
термостат

Парола, интернет връзка, 
грешна настройка за сигурност

• Потвърдете паролата и интернет връзката;
• Потвърдете защитния протокол: WPA или WPA2.

Грешка 2 Грешка на Wi-Fi приемника • Рестартирайте системата, ако проблемът остане се свържете с 
техник на Ринай.

Грешка 3 Проблем със съвместимостта • Потвърдете съвместимостта с котела.

Грешка 4 Превишено време за 
регистрация (10мин) • Приключете регистрацията в рамките на 10 минути.

02 ЦО & БГВ Грешка при рестарт

07 БГВ
Продължаване на 
използването на битова 
гореща вода за 8 часа.

• Спрете потреблението на битова гореща вода и натиснете бутона 
БГВ, за да активирате отново функцията;• Ако никой потребител не ползва топла вода, е възможен пробив 
във водопроводните тръби: свържете се с техник. 

(lampeggiante)
БГВ Непрекъснато използване на 

битова гореща вода за 1 час.

• Проверете дали крановете са затворени и дали няма течове.
• Когато се използва топла вода за битови нужди в продължение 

на 1 час, символът до него мига като предупреждение.

(lampeggiante)
ЦО CH филтърът за връщане е 

блокиран
• Почистете филтъра, като следвате процедурата, описана в 

главата за поддръжка на потребителя.

11 ЦО & БГВ Няма пламък
• Проверете дали спирателният кран на газовата тръба е отворен.
• Натиснете два пъти бутона ЦО, за да деактивирате и активирате 

отново функцията за отопление.

12 ЦО & БГВ Угасване на пламъка
• Проверете подаването на газ (включете други газови уреди);
• Свържете се с доставчика на газови услуги или със 

специализиран техник

14 ЦО & БГВ Прегряване, повреда на 
веригата за безопасност

• Изключете котела за поне 30 минути; натиснете бутоните ЦО или 
БГВ.

• Ако кодът се появи отново, незабавно се свържете със службата 
за техническа помощ на Rinnai.

15 ЦО & БГВ
Проблем с циркулацията на 
водата във водопроводната 
система

• Проверете водоснабдяването на котела.
• Проверете дали хидравличните тръби не са замръзнали.
• Проверете за въздух в хидравличната верига: изключете 

електрическия кабел и активирайте отново котела (функцията за 
обезвъздушаване се повтаря).

16 ЦО & БГВ Прегряване на отоплителния 
кръг

• Проверете дали поне една зона / термостатичен клапан е 
отворен.

• Изкарайте въздуха от отоплителния кръг.
• Почистете връщащия филтър ЦО, следвайки процедурата, 

описана в главата за поддръжка на потребителя.

18 ЦО & БГВ Проблем със заземяването • Свържете се с службата за техническа помощ на Rinnai.

20 ЦО & БГВ Неправилна настройка на PCB • Свържете се с службата за техническа помощ на Rinnai.

31 ЦО & БГВ Неизправност на термистора 
ЦО

• Натиснете два пъти бутона ЦО (или БГВ), за да изключите и 
включите отново функцията.

• Ако кодът се появи отново, незабавно се свържете със службата 
за техническа помощ на Rinnai.

32 ЦО & БГВ ЦО повреда на термистора на 
връщане

• Натиснете два пъти бутона ЦО (или БГВ), за да изключите и 
включите отново функцията.

• Ако кодът се появи отново, незабавно се свържете със службата 
за техническа помощ на Rinnai.

34 БГВ Повреда на датчика за 
температура на водата

• Натиснете два пъти бутона за БГВ, за да изключите и включите 
отново функцията

• Ако кодът се появи отново, незабавно се свържете със службата 
за техническа помощ на Rinnai..

35 БГВ Повреда на стайния термостат
(Дистанционен контрол Rinnai)

• Незабавно се свържете с техническата помощ на Rinnai, за да 
подмените повреденото дистанционно управление.
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36 ЦО Неизправност в защитата 
срещу замръзване

• Натиснете два пъти бутона ЦО (или БГВ), за да изключите и 
включите отново функцията.

• Ако кодът се появи отново, незабавно се свържете със службата 
за техническа помощ на Rinnai.

37 ЦО ЦО неизправност на 
връщащия термистор • Незабавно се свържете с техническата помощ на Rinnai.

43 ЦО & БГВ Недостатъчно налягане в 
хидравличната верига на ЦО

• Проверете манометъра на предния панел и следвайте 
инструкциите за пълнене, дадени в Ръководството за употреба и 
монтаж

45 ЦО & БГВ
Изпускането на конденз е 
блокирано
(сифон е пълен)

• Проверете дали системата за източване на конденз не е 
блокирана.

47 ЦО & БГВ Ненормално налягане на 
подаващия газ 

• Проверете дали спирателният кран на газовата тръба е отворен.
• Натиснете два пъти бутона ЦО (или БГВ), за да изключите и 

включите отново функцията.
• Ако кодът се появи отново, незабавно се свържете със службата 

за техническа помощ на Rinnai.

52 ЦО & БГВ Неизправност на групата 
газови клапани

• Натиснете два пъти бутона ЦО (или БГВ), за да изключите и 
включите отново функцията.

• Ако кодът се появи отново, незабавно се свържете със службата 
за техническа помощ на Rinnai.

61 ЦО & БГВ Неизправност на вентилатора 
на горенето

• Проверете дали изпускателната система не е запушена.
• Изключете котела и го активирайте отново: ако кодът се появи 

отново, незабавно се свържете с службата за техническа помощ 
на Rinnai.

64 ЦО Неизправност на 
циркулационната помпа • Незабавно се свържете с техническата помощ на Rinnai.

70 Вътрешна грешка PCB • Незабавно се свържете с техническата помощ на Rinnai.

71 ЦО & БГВ
Неизправност на 
електромагнитен клапан на 
група газови клапани

• Натиснете два пъти бутона ЦО (или БГВ), за да изключите и 
включите отново функцията.

• Ако кодът се появи отново, незабавно се свържете със службата 
за техническа помощ на Rinnai.

72 ЦО & БГВ Липса на вода

• Натиснете два пъти бутона ЦО (или БГВ), за да изключите и 
включите отново функцията.

• Ако кодът се появи отново, незабавно се свържете със службата 
за техническа помощ на Rinnai.

89 Ел. 
захранване Замразяване • Незабавно се свържете с техническата помощ на Rinnai.

90 ЦО & БГВ Аномалия при въртенето на 
вентилатора за горене

• Натиснете два пъти бутона ЦО, за да изключите и включите 
отново функцията.

96 ТЕСТ НА
ФУНКЦИЯ.

Аномалия при функционалния 
тест на режима CH & БГВ

• Проверете дали спирателните кранове за БГВ / ЦО са отворени.
• Изключете и свържете отново захранващия кабел, за да 

повторите процедурата за тестване.

99 ЦО & БГВ Запушване на изпускателната 
система

• Проверете и почистете изпускателната система.
• Незабавно се свържете с техническата помощ на Rinnai.

Кодът, който се появява на дисплея, показва две двойки мигащи числа:
- вляво кодът за грешка,
- вдясно номер, отнасящ се до модела на котела.
 За нулиране един от двата клавиша трябва да се държи натиснат  или  за няколко 
секунди.

IMPORTANTE

Errore Funzione Possibile causa Suggerimento

36 CH Prevenzione antigelo/
malfunzionamento del
termistore.

- Premere il tasto CH (o DHW) due volte per spegnere e riattivare la
funzione.
- Se il codice riappare contattate immediatamente il servizio di
assistenza tecnica Rinnai.

CH & DHW Insufficiente pressione
del circuito idraulico CH.

- Controllare il manometro posto sul pannello frontale e seguire le
istruzioni di riempimento riportate all’inizio del capitolo funzionamento.

CH & DHW Scarico condensa
bloccato (sifone colmo).

- Controllare che il sistema di scarico della condensa non sia ostruito.

47

52

CH & DHW Pressione gas di
alimentazione anomala.

- Verificare che il rubinetto di intercetto del tubo gas sia aperto.
- Premere il tasto CH (o DHW) due volte per spegnere e riattivare la
funzione.
- Se il codice riappare contattate immediatamente il servizio di
assistenza tecnica Rinnai.

CH & DHW Avaria gruppo valvole
gas.

- Premere il tasto CH (o DHW) due volte per spegnere e riattivare la
funzione.
- Se il codice riappare contattate immediatamente il servizio di
assistenza tecnica Rinnai.

61

71

CH & DHW

CH & DHW

72 CH & DHW

89

Avaria ventilatore di 
combustione.

- Verificare che l’apparato di scarico non sia ostruito.
- Spegnere la caldaia e riattivarla: se il codice riappare contattare
immediatamente il servizio di assistenza tecnica Rinnai.

Avaria valvole solenoidali
gruppo valvole gas.

- Premere il tasto CH (o DHW) due volte per spegnere e riattivare la
funzione.
- Se il codice riappare contattate immediatamente il servizio di
assistenza tecnica Rinnai.

Mancanza di acqua. - Premere il tasto CH (o DHW) due volte per spegnere e riattivare la
funzione.
- Se il codice riappare contattate immediatamente il servizio di
assistenza tecnica Rinnai.

ALIM.
ELETTRICA

Congelamento. - Contattate immediatamente il servizio di assistenza tecnica Rinnai.

90 CH & DHW Anomalia nella rotazione
del ventilatore di
combustione.

- Premere il tasto CH due volte per spegnere e riattivare la funzione.

96 TEST DI
FUNZION.

Anomalia nel test di 
funzionamento della
modalità CH & DHW.

- Controllare che i rubinetti di intercetto DHW/CH siano aperti.
- Scollegare e ricollegare il cavo di alimentazione elettrica e ripetere
la procedura di test.

43

45

99 CH & DHW Ostruzione apparato di
scarico.

- Controllare e ripulire l’apparato di scarico.
- Contattate immediatamente il servizio di assistenza tecnica Rinnai.

CH Malfunzionamento del
termistore ritorno CH.

- Contattate immediatamente il servizio di assistenza tecnica Rinnai.37

64 CH Avaria pompa di
circolazione.

- Contattate immediatamente il servizio di assistenza tecnica Rinnai.

70 Errore interno del PCB. - Contattate immediatamente il servizio di assistenza tecnica Rinnai.

Display

(Codice errore) (Modello caldaia)

Modello
20
25
31

REB-KAI2024FF
REB-KAI2529FF
REB-KAI3135FF
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1.6 ПОДДРЪЖКА

За да се запази целостта на котела и да се запазят характеристиките му за безопасност, 
производителност и надеждност непроменени във времето, е необходимо да се извършва 
поне веднъж годишно специфична поддръжка, посочена в раздела за поддръжка: винаги се 
обърнете към оторизирания център за техническа помощ на Rinnai за увереност.

Котелът трябва винаги да се поддържа чист.

Преди да продължите с какъвто и да е вид поддръжка (или почистване), 
изолирайте котела от електрическата и газовата мрежа.

Почистете корпуса и дистанционното управление, като използвате само 
меки кърпи, навлажнени с вода.

В края на поддръжката (или почистването) проверете котела, за да 
се уверите, че нито един компонент не е бил случайно изключен или 
повреден: течовете от продуктите от горенето могат да причинят смърт 
или сериозни увреждания на здравето.

Запушването на филтрите в отоплителните и санитарните вериги може 
да доведе до загуба на експлоатационни характеристики и повреда 
на котела, намалявайки неговата трайност с течение на времето; 
почистването на филтрите е операция, която потребителят може да 
извършва самостоятелно редовно, за да поддържа правилното функциониране на продукта и да ограничи 
причините за повреда или повреда.

1.6.1 Почистване на филтъра на отоплителния 
кръг

Когато филтърът на връщането на отоплението се запуши, той трябва 
да бъде възстановен чрез почистване. Сензор ще предупреди чрез 
мигане на символа  на дисплея на дистанционното управление 
Rinnai.

• Изолирайте електрически уреда, като го изключите от електрическия 
контакт и го оставете да се охлади.

• Затворете спирателните кранове на отоплителния кръг и внимателно 
отворете предпазния вентил (течността може да е все още гореща), 
оставяйки съдържащата се течност да изтече (около 5 литра).

• Развийте мрежестия филтър на вентила, като внимавате да не се 
изгорите с остатъчна течност. Не използвайте метални инструменти, 
тъй като те могат непоправимо да повредят уплътнителния винт: ако 
е необходимо, можете да си помогнете, като използвате монета, за 
да премахнете филтъра.

• След като бъде изваден, изплакнете филтъра и го почистете, като 
внимавате да не повредите мрежата и уплътнителния о-пръстен 
на капачката на винта. И възстановете всичко, като следвате 
предишните точки назад. 

• Отворете крана за пълнене на отоплителната система (разположен в основата на уреда) и възстановете 
налягането в отоплителния кръг.

• Активирайте котела, като натиснете бутона  и проверете дали манометърът, монтиран на предния панел, 
поддържа добри стойности на налягането, дори след завършване на цикъла на обезвъздушаване.

1.6.2 Почистване на входящия филтър за студена 
вода

IMPORTANTE

Valvola
di sfiato

Filtro a maglie
(ritorno circuito
riscaldamento)

5 c
€

COIN

Filtro DHW
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Препоръчва се това почистване да се извършва повече от веднъж 
годишно.

• Изолирайте електрически уреда, като го изключите от електрическия 
контакт и го оставете да се охлади

• Затворете крана на студената вода и отворете крана за топла вода на 
всеки потребител (мивка). Просто пуснете 2 литра вода.

• Развийте мрежестия филтър на вентила за пълнене. Не използвайте 
метални инструменти, тъй като те могат непоправимо да повредят 
уплътнителния винт: ако е необходимо, можете да си помогнете, като 
използвате монета, за да премахнете филтъра.

• След като бъде изваден, изплакнете филтъра и го почистете 
старателно, като внимавате да не повредите мрежата и уплътнителния 
о-пръстен на капачката на винта. И възстановете всичко, като следвате предишните точки назад. 

• Натисни бутона  и след това активирайте желаната функция, като натиснете клавиша  или 

След приключване на процедурата за почистване на филтъра (отоплителен кръг и вход за студена 
вода) се препоръчва да се провери дали няма теч.
В случай на изтичане на течности, дори малки, е необходимо незабавно да изолирате генератора 
от хидравличната система и да поискате намесата на упълномощен техник на Rinnai.

IMPORTANTE
5 c

€

Filtro a maglie
(Ingresso acqua
fredda)
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Следващият раздел съдържа конкретни инструкции за правилна инсталация на продукта.
Предназначен е за изключително използване на квалифициран технически персонал.

2. ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ
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2.1 ЗАБЕЛЕЖКИ ПРИ МОНТАЖ

Този раздел съдържа технически указания относно инсталацията на продукта. Необходимо е 
да се спазва съществуващото законодателство и техническите принципи по отношение на 
инсталацията (безопасност, опазване на околната среда, предотвратяване на наранявания 
и т.н.). Съгласно действащото законодателство, инсталациите трябва да се извършва от 
оторизирани специалисти.

Котлите Rinnai от гамата Zen са проектирани само за стенен монтаж. Те са произведени за домашна (или 
сходна) употреба, за производството на битова гореща вода и отопление ( при по-ниска температура от тази 
на кипене).

Те трябва да бъдат електрически захранени, свързани с отоплителна инсталация и към мрежата за битова 
гореща вода, и двете в съответствие с производителността и мощността на котела.

Само професионалисти са упълномощени да инсталират продукти на Ринай, които работят с газообразно 
гориво.

Инсталацията на котела трябва да отговаря на изискванията на UNI и CEI стандарти, действащото 
законодателство и местни технически изисквания, в съответствие с правилен технически подход. Особено 
важно е да се спазват регулациите UNI 7129;7131 и CEI 64-8 ; 64-9.

2.1.1 МЯСТО НА МОНТАЖ

Котелът може да се монтира отвън без особена защита срещу дъжд, сняг и т.н. (препоръчва се закрито 
помещение, за да се намалят топлинните загуби). Необходимо е да се осигури подходяща изолация за 
водопроводните тръби, с цел предотвратяване на замръзване; винаги осигурявайте електрическо захранване 
и достатъчно количество газ; винаги проверявайте дали димоотводната система е правилно инсталирана и 
запечатана. Допустимите температури на работа във външна среда са:

-20 ° С ÷ 40 ° С.

При монтаж на закрито, помещението трябва да има подходяща вентилация, която отговаря на възможностите 
на котела.

Забранен е монтажа на говарски уреди в помещения с опасност от пожар (Гаражи и др) и особено влажни 
помещения. Поставянето на леснозапалими предмети/материали, химични продукти, корозивни субстанции в 
близост до котела е забранено!

Въздухът обграждащ уреда, неговите изпускателна и всмукателна системи, се използва за неговото горене при 
работа. Той трябва да остане чист и лишен от агресивни химични елементи, (аерозоли, спрейове, разградители, 
маслени бои, хладилни агенти и др.). Котелът и неговите изпускателна и всмукателна системи не трябва да се 
монтират в среди с корозивни, агресивни химични елементи и запалими субстанции. Щети и повреди поради 
наличието на агресивни химични субстанции около котела не се покриват от гаранцията.

Инсталациите в крайбрежните зони се нуждаят от по-честа поддръжка. Това е така поради корозивното 
действие на морския въздух.

Уредът трябва да бъде фиксиран към плоска вертикална опорна стена, като връзките за газ и вода трябва да 
сочат надолу. Стената, която ще придържа котела, трябва да е плоска и да може да издържи на теглото на 
котела (35-40 кг), така че тя трябва да е изградена от плътни или перфорирани тухли. И двете планки (горна и 
долна) трябва да бъдат фиксирани към стената с метални винтове.

Котелът трябва да бъде лесно достъпен и поддържан: той трябва да бъде разположен, така че да се гарантира 
безрисков достъп или прекомерни затруднения при проверка, ремонти и аварийни намеси. Трябва да се 
гарантира достатъчно място за демонтаж на компоненти и поддръжка на продукта.

Необходимо е да се осигури електрически контакт със захранване и заземяване AC230V / 50Hz в близост до 
уреда, достатъчно отдалечен от връзките на газ и вода на уреда и от димоотвеждамето. За външни инсталации 
е необходимо да се осигури защитен и водоустойчив контакт. Електрическият кабел на уреда е дълъг 1,5 м.

Позиционирането на димовъздушна комплект трябва да отговаря на разпоредбите на действащото 
законодателство и минимума разстояния от архитектурните елементи.

Свържете димовъздушния отвор на уреда към подходяща система за транспортиране.

Подсигурете подходяща дренажна система в долната част на котела, за да се събира и изхвърля събралата се 
вода в случай на авария. По този начин ще предпазите имуществото си от щети.

ВАЖНО
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2.2 РАЗОПАКОВАНЕ НА КОТЕЛА
Преди монтажа проверете дали продуктът е подготвен за използвания тип газ и няма повреди. Ако откриете 
някаква повреда на уреда, не продължете с инсталацията: обадете се незабавно на вашия доставчик или на 
Ринай. Заедно с уреда, в опаковката ще намерите следните части и аксесоари:

Опаковъчните елементи не трябва да се оставят в обсега на деца, тъй като те са източник 
на опасност.
След употреба изхвърлете елементите на опаковката, като следвате инструкциите за 
разделно събиране.

2.3 РАЗМЕРИ

IMPORTANTE

Manuale istruzioni Viti e tasselliComando remoto
WiFi Rinnai

Connettore per cronotermostato
ambiente (di altro marchio)

(Unità - mm)
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10055 60 40 60
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2
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2
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6
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0
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2.4 ОСНОВНИ ЧАСТИ
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Компонент Компонент Компонент

Tермистор ЦО поток 

Сензор за пламъка 

3-пътен вентил

Разширителен съд

Свързваща тръба разш. съд

By-pass

Деаерационен клапан

Термистор на връщане ЦО

Сензор за ниво на водата ЦО 

Сензор за налягане на газа

Предпазен клапан

Филтър на връщане ЦО

Топлообменник за БГВ

Филтър на вход за БГВ

Нагревател против замръзване

Превключвател на потока

Група газови клапани

Запалващ електрод

Газов колектор

Вентилатор за горенето

ЦО цирк. помпа

Термичен предпазител

Топлообменник

Против прегряване

Термистор за топла вода

Вход за въздух за горене

Изход за прод. от горенето

Uscita prodotti
combustione

Scambiatore di
calore principale

Scambiatore di
calore secondario

PCB

Gruppo
valvole gas

Trasformatore
elettrico

Ingresso aria
comburente

Vaso di
espansione

Ventilatore

Pompa

Sifone

Manometro
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2.5 ОБЩА СХЕМА И ПРИНЦИПИ НА РАБОТА
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2.6 МОНТАЖ
2.6.1 ХИДРАВЛИЧНИ ВРЪЗКИ

ВАЖНО

Преди да продължите със хидравличните връзки, е необходимо внимателно да почистите 
отоплителната си (тръби, нагревни елементи и др.), за да не компроментирате гаранцията. 
Това трябва да бъде направено със специални почистващи продукти, остраняващи остатъци 
и повърхностни замърсявания, които могат да навредят на системата.

Присъединителните размери и вътрешни диаметри на тръбите трбява да са правилно подбрани, за да се 
осигури нужния дебит на водата в уреда. 

Битова гореща вода

Присъединителните размери за БГВ са 1/2" мъжка резба.

Когато налягането на водоподаване надвишава 10 bar, на входа на водопровода трябва да бъде монтиран 
регулатор на налягането. За постигане на максимален дебит е необходимо налягане от 1,5 бара. Устройството 
ще работи при по-ниски налягания, но може да не се постигне максималния дебит. Минималното налягане за 
осигуряване на номинален дебит е равен на: 0.7Bar (Zen I24), 1.10Bar (Zen I29), 1.2Bar (Zen I34)..

Свържете тръбите за топла и студена вода. На входа за студената вода трябва да бъде монтиран сферичен 
кран и филтър. На изходящата тръба за топла вода трябва да се монтира сферичен и дрениращ кран (или 
комбиниран кран). Не свързвайте спирателните кранове директно за котела, вместо това ги свържете чрез 
гъвкава връзка или холендрови връзки.

Ако котелът е монтиран в район с висока твърдост на водата, трябва да се осигури подходяща система за 
омекотяване на водата, за да се избегнат щети от варовик по топлообменника. Щети и повреди, следствие 
на варовик не се покриват от заводската гаранция. По-долу са описани някои стойности на разтворените във 
водата вещества:

Описание pH
Общо 

разтворе- 
но в-во

Обща 
твърдост Хлориди Магнезий Калций Натрий Желязо

Макс. 
допуст. 
с-сти

6.5-9.0 600mg/
литър

150mg/
литър

300mg/
литър

10mg/
литър

20mg/
литър

150mg/
литър 1mg литър

Водопроводните тръби трябва да са топлоизолирани, за да се избегнат топлинни загуби.

Отопление

Присъединителните размери за централното отопление са 3/4" мъжка резба. 

Предпазният клапан трябва да бъде свързан към канализация по подходящ начин, за да се предотвратят 
повреди.

При свързването на тръбите към отоплението е препоръчително да се монтира спирателен кран и филтър за 
твърди частици на връщащата тръба и спирателен кран на подаващата. Не свързвайте спирателните кранове 
директно към котела, вместо това ги свържете чрез гъвкава връзка. Препоръчва се в инсталацията да се 
монтират обезвъздушители за обезвъздушаване на системата.

Дренираща тръба за конденза

По време на работа уредът може да произвежда значително количество конденз, като продукт от изгарянето. 
Кондензът е умерено киселинен и негоден за пиене: за предотвратяване на повреди и проблеми с отвеждането 
му, котелът е снабден с уплътнен сифон за конденз, напълнен с неутрализатор на киселина (продължителността 
на използване е осем / десет години - необходимо е редовно да се проверява PH.).

Свържете неметална тръба към отвеждащия сифон (например от PVC, Полипропилен и др.). Тя ще отвежда 
излишния конденз. Свързаната тръба трябва да има минимален наклон от 2.5 градуса. Препоръчва се 
отвеждащата тръба да се монтира на закрито, за да не замръзва. Ако е монтирана на открито, трябва да е 
свързана към тръба с диаметър Ø≥32мм и защита срещу замръзване.

ВАЖНО

Когато дренажът е свързан към канализацията, напълнете сифона през отвора за отвеждане 
на димните газове. Обърнете внимание на тази стъпка, тъй като при неправилно пълнене на 
сифона е възможно да се изпуснат вредни газове в помещението.
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2.6.2 ГАЗОВА ВРЪЗКА

IMPORTANTE

За да запазите валидността на гаранцията, преди да свържете уреда към газопровода, е 
необходимо да продухате газовата тръба от мръсотия и производсвени остатъци, които 
могат да доведат до повреда на уреда.
Уверете се че уредът е настроен за подходящия вид газ.

Присъединяване към газта е с размер: 1/2” мъжка резба
Проверете дали разходомерът и газовите тръби са достатъчни за мощността на уреда (и за всички уреди 
свързани към една и съща газова линия): газовата мрежа трябва да бъде проектирана от квалифицирани 
специалисти и в съответствие с настоящите разпоредбите и трябва да осигуряват адекватно динамично 
налягане въз основа на номиналната мощност на устройството. Вижте какво гласи разпоредбата UNI 7129..
Недостатъчното подаване на газ към уреда може да доведе до преждевременни повреди.
Налягането на подаване на газ директно влияе на доставената мощност и може да причини проблеми, ако е 
неправилно. Ако оразмеряването на газопровода е неправилно, клиентът няма да може да се възползва от 
максималната производителност на котела.
Препоръчва се монтирането на спирателен сферичен кран към газовата връзка, за да се улесни спирането на 
газта при аварийни ситуации и да се улесни поддръжката. Не свързайте кранът директно към котела, вместо 
това ги свържете чрез гъвкава връзка.
Качество на горивото: уредът е проектиран да работи с горим газ без примеси. Ако това не е така, над уреда 
трябва да се монтира подходяща система за филтриране, за да се възстанови необходимото качество..
Резервоари за съхранение (пропан-бутан): Остатъци от интертни газове (азот и др.) може да останат в новите 
резервоари, причинявайки слаба газова смес и неправилна работа на уреда. Газовете в сместа може да се 
наслоят по време на съхранение, причинявайки промяна на калоричността и ефективността на уреда.
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2.6.3 Collegamento apparato di scarico

IMPORTANTE

Димоотвеждащата система работи при положително налягане: тя трябва да се извършва 
от компетентни лица, квалифицирани според закона, следвайки инструкциите на 
производителя и уважавайки разпоредбите на закона и действащите технически 
регламенти.
Типът на димоотводната система трябва да бъде посочен в класовете, споменати 
на информационната табела (разположена)отстрани на уреда). Ринай осигурява 
специфична димоходна система за уреда. Детайлниинструкции за монтаж се доставят с 
димоотвеждащите елементи. За повече информация се свържете с Ринай.
Котлите Momiji трябва винаги да се свързват с утвърдена от Ринай димоотводна система. 
Те не могат да се ползват без димоотводна система. Именно тя се счита за основна част от 
уреда. Възможно е поставянето на сертифицирани и тествани димоотвеждащи системи.
Преди да продължите с инсталирането на димоотводната система, е необходимо 
внимателно да проверите всеки компонент дали не е повреден: инсталирайте компоненти 
само ако няма дефекти. Използване на дефектни или повредени компоненти, или 
неправилна инсталация могат да причинят сериозни щети на хората или имуществото.
Уверете се че димоотводния извод не е запушен.

Rinnai осигурява специфична всмукателна / изпускателна система за уреда, без която той не може да 
функционира и не трябва да бъде инсталиран.

Димоотвеждащата система трябва да бъде свързана с помощта на двата отделни фитинга Ø80 mm (един за 
въздуха за горене, един за продуктите от горенето), разположени в горната част на уреда.

Дължина на димоходната система
Изпускателният канал за продуктите от горенето работи под положително налягане: неговата конструкция 
трябва да се извърши с точност. 

Максималната еквивалентна дължина на постижимите участъци е:
Конфигурация тип C Конфигурация тип B
(затворена камера и принудителна 
тяга)

(с отворена камера и принудителна 
тяга)

изпускателна 25m изпускателна: 30m

всмукателна 5m

За използването на всяка крива е необходимо да се извадят следните стойности от максимално допустимото 
разстояние: 

• коляно 90°: 1.5m • коляно 45°: 0.5m

Компоненти на димоходната система
В комбинация с продукта е одобрена само следната система за димоотвеждане Rinnai:

FOT-KS080-001 удължение L=1000mm Ø80mm FOT-KS080-005 1x коляно 90° Ø80mm

FOT-KS080-004
  

кит 2x колена 45° Ø80mm FOT-KS080-007
комплект (1x коляно 90° 
+ удължение L=750mm + 
Дифузьор- Ø80mm)

Монтаж на димоотвеждащата система
При конструкцията на хоризонталните участъци, когато участъкът е ≥1,5 м, е необходимо да се предвиди 
минимален наклон от 2,5-3 ° в полза на котела за изгонващия канал; противоположен наклон за всмукателния. 

Свързването на смукателните и изпускателните тръби трябва да се 
извърши, както е показано на фигурата отстрани: тръбата (1) се вкарва 
(≥40 mm) в специалното гнездо (2)

Затегнете гайката на пръстена (3) и проверете за течове.

1

2

3
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IMPORTANTE

Ако еквивалентната дължина на сумата на всмукателните и изпускателните секции 
надвишава 1,5 м, е необходимо да се промени позицията на микропревключвателя nr5 на 
реда SW1 (вляво) на печатната платка; в случай на всмукване на въздух отвътре, сменете 
позицията на микропревключвателя nr8 на реда SW2 (вдясно).
За да направят промените ефективни е необходимо да следвате процедурата, посочена 
в параграф „Настройка на микропревключвателите на печатната платка“ - раздел за 
поддръжка.

Разстояния на изпускателния терминал от архитектурните елементи

Основните минимални отсояния, изисквани от UNI 7129 (технически стандарт за правилно позициониране на
димоотвеждащи системи, оборудвани с вентилатор и енергийна мощност между 16 и 35 кВ), са показани в
таблицата по-долу:
По-специално, закон №90 от 4 Август 2013 (чл. 17) и законодателен декрет 102/2014 установява условията и
случаите, при които преминаването през стената на димовъздушната тръба за котлите Momiji са позволени.

A
C

D
B

M

N

L
H

I
G

E

F

DISTANZE DAL TERMINALE DI SCARICO (mm)

A 600

B 400

C Sotto apertura di aerazione/ventilazione 600

D Adiacenza ad una apertura di aerazione/ventilazione 600

E Sotto grondaia 300

F Fra due terminali verticali 1500

G Adiacenza in orizzontale ad un terminale di scarico 1000

H Sotto balcone 300

I Fianco balcone 1000

L 300

M Dal suolo o ogni zona di calpestio 2200

N Da tubazioni o scarichi 300

Sotto �nestra

Adiacenza ad una �nestra

Da un angolo/rientranza/parete d’edi�cio

Основни конфигурации на димоотводи

Възможните типични конфигурации са показани по-долу. 

Разрешено е да се прилагат вариации на основните решения, показани тук, при условие че това влиза в 
границите и условията, посочени по-горе. 

• ТИП B – (с отворена камера и принудителна тяга)

ВАЖНО: когато уредът е инсталиран на открито, изложен на прякото въздействие на атмосферни елементи, 

FOT-KS080-005
Kit 1x curva 90°
Ø80mm

3~
5°

FOT-KS080-007
Kit scarico a parete
Ø80mm L=750mm

FOT-KS080-007
Kit scarico a parete
Ø80mm L=750mm

FOT-KS080-007
Kit scarico a parete
Ø80mm L=750mm

3~
5°

FOT-KS080-007
Kit scarico a parete
Ø80mm L=750mm

3~
5°

3~
5°
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уверете се, че смукателната система е защитена от евентуално проникване на дъждовна вода.

• ТИП C – (запечатана камера и принудителна тяга)

• ТИП C – (запечатана камера и принудителна тяга)

FOT-KS080-005
Kit 1x curva 90°
Ø80mm

3~
5°

FOT-KS080-007
Kit scarico a parete
Ø80mm L=750mm

FOT-KS080-007
Kit scarico a parete
Ø80mm L=750mm

FOT-KS080-007
Kit scarico a parete
Ø80mm L=750mm

3~
5°

FOT-KS080-007
Kit scarico a parete
Ø80mm L=750mm

3~
5°

3~
5°

FOT-KS080-007
Kit scarico a parete
Ø80mm L=750mm

3~
5°

FOT-KS080-001
Kit prolunga
Ø80mm L=1000mm

FOT-KS080-001
Kit prolunga
Ø80mm L=1000mm

FOT-KS080-004
Kit 2x curva 45°
Ø80mm

FOT-KS080-005
Kit 1x curva 90°
Ø80mm

FOT-KS080-001
Kit prolunga
Ø80mm L=1000mm

FOT-KS080-007
Kit scarico a parete
Ø80mm L=750mm

FOT-KS080-001
Kit prolunga
Ø80mm L=1000mm

FOT-KS080-007
Kit scarico a parete
Ø80mm L=750mm

FOT-KS080-001
Kit prolunga
Ø80mm L=1000mm

FOT-KS080-001
Kit prolunga
Ø80mm L=1000mm

3~
5°
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2.6.4 СВЪРЗВАНЕ КЪМ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ИНСТАЛАЦИЯ

IMPORTANTE

Свържете котела към електрическо захранване с напрежение 230V ±10% / 50Hz.
Не използвайте водопровода или газопровода за заземяване.
Електрическата безопасност се осигурява само когато устройството е правилно заземено 
и когато заземяването е реализирано в съответствие с предвидените изисквания за 
безопасност от закона.
Уверете се, че електрическата система е подходяща за максималната консумирана мощност 
на котела и е снабдена с еднополюсен прекъсвач с клас 3 на защита от пренапрежение.

Уредът е снабден с електрически кабел, който вече е свързан към котела. В случай на неговата замяна се 
свръжете с квалифициран техник и използвайте само оригинални Ринай части, за да запазите гаранцията..

Не използвайте преходници, разклонители и удължители.

Устройството спазва изискванията на Европейските директиви:

- Директива за “ниско напрежение”;

- Директива за “електромагнитна съвместимост.

Котлите имат клас на защита IPx5D.

2.6.5 ХРОНОТЕРМОСТАТ WIFI РИНАЙ
Котелът е снабден с готов за употреба Wi-Fi хронотермостат. Контролерът е настроен да работи чрез регулиране 
температурата на водата в отоплителната система.

За да функционира, контролерът трябва да остане свързан чрез кабел, който го захранва електрически. 
Възможно е да удължите този кабел с друг, със същото напречно сечение.

IMPORTANTE

Термостатът трябва да бъде монтиран на достъпна стена, при височина 1,2-1,5метра от 
земята, на ключово за дома място, особено ако работи в режим “стайна температура”.
Избягвайте монтажа на термостата в зони, където температурата надвишава 40°C или е 
по-ниско от -20°C, в зони с висока влажност, места с дъректна слънчева светлина, уязвим 
на водни пръски или агресивни химични субстанции (мазнини и др.).
Електрическия кабел на термостата трябва да е в изрядно състояние. В случай на неговата 
повреда, той трябва да се замени.
Не използвайте електрически канали (или тръби), в които вече има положени ел. кабели с 
напрежение 230V. В такъв случай трябва да оборудвате захранващия кабел със защитен 
екран срещу електромагнитни смущения.

Инсталация на хронотермостат Rinnai WiFi
Преди да започнете инсталацията е необходимо електрически да изолирате уреда, като го изключите от 
електрическия контакт.

Стенна планка:
• отделете металната скоба от командата;
• като използвате скобата като шаблон, подгответе отворите за 

поставяне на дюбелите (Ø6,0 x 35 ~ 40 mm);
• поставете щепселите на техните седалки;
• монтирайте конзолата за стената;
• фиксирайте двата края на предоставения електрически кабел към 

двата полюса на управлението (задната част);
• инсталирайте управлението в скобата.

Монтаж в електрическа кутия:
• отделете металната скоба от управлението;
• закрепете скобата към точките на закрепване на ел. кутията;
• фиксирайте двата края на предоставения електрически кабел към 

двата полюса на управлението (задната част);
• инсталирайте командата в металната скоба.

Staffaggio a parete

Scatola elettrica

Viti Parete

Sede del tassello

Viti
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2.6.6 ХРОНОТЕРМОСТАТ НА РАЗЛИЧНА МАРКА (БРАНД)

Котелът на Ринай може да работи чрез свързване на хронотермостат(опционално). Той също може да работи 
чрез свързване на допълнителен термостат, запазвайки оригиналния термостат включен. В този случай, 
котелът прехвърля управлението към втория, допълнителен термостат. За да свържете стаен термостат на 
различен бранд е нужен специален преходник (син) който е предоставен в комплекта.

Инсталация на термостат на друга марка (опционално) 

Изключете уреда от електрическата мрежа..

• Премахнете предния панел на котела, като внимавате да не
повредите манометъра. Първо повдигнете капака, след това го
издърпайте от котела;

• Премахнете предпазния капак на главната платка и свържете
предоставения ви кабел към гнездо CN17 в горния десен ъгъл.

• Прекарайте кабела през дупките, намиращи се в долната част на
уреда и свържете допълнителния стаен термостат чрез кабела,
койтое монтиран на платката;

• Проверете типа на термостата дали е "отворен контакт": Ако е
от тип "затворен контакт" е нужно да промените това в меню Б
настройка 14;

• Върнете обратно предпазния капак на платката и сложете предния
панел на котела обратно;

• Свържете уреда към електричеството, включете контролера и
активирайте режим отопление, натискайки бутона : котелът 
трябва да е настроен в режим "температура на водата" ( ); 
проверете правилното функциониране на системата.

2.6.7 ПЪЛНЕНЕ НА СИСТЕМАТА

След завършване на хидравличните, газовите и електрическите връзки и дренажната система е 
свързана,продължете с пълненето на отоплителния кръг на котела, като отворите специалния кран в основата 
на котела..

ВАЖНО

Пълненето на отоплителния кръг трябва да става много бавно, за да се избегне 
появата на въздушни мехури, които впоследствие ще влошат отоплението.

След като котелът е инсталиран, преди да го използвате, се уверете че системата е напълнена 
правилно и манометърът в лицевата част на котела, показва стойност от зелената област (0,5 
- 1,5 бара). В случай на необходимост, възстановете нужното налягане чрез крана, намиращ
се в долната част на котела.

Котелът е снабден с деаератор при циркулационната помпа. Уверете се че капачката му е 
леко разхлабена и може да изпуска въздух.

Отворете обезвъздушителите на котела и на радиаторите и обезвъздушавайте, докато не 
потече плътна струя вода.

Когато включите котела към електричеството, той започва цикъл на обезвъздушаване, 
който трае 60-120 минути. По време на този процес, не трябва да натискате бутоните, докато 
не приключи процесът. По време на този цикъл различни символи могат да се появят на 
дисплея и да се премахнат.

След приключване на автоматичното обезвъздушаване е възможен спад в налягането. Възстановете подходящо 
налягане чрез крана в долната част на котела.

Ако процесът на обезвъздушаване не е достатъчен, изключете и включете отново котелът в електричеството, 
за да се повтори процесът.

В ранните етапи на употреба и с известна редовност се препоръчва да се провери дали манометърът, 
разположен на предния панел, винаги показва нормална стойност на налягането: ако е необходимо, допълнете 
системата, като задействате крана за пълнене и възстановите налягането в системата.

Кабел (син) за връзка
на стаен термостат
(друга марка)

Кабелен проход (син)

Букса CN17
(Син)

Щипки

Основна електронна платка

Премахване на предния панел

①

②
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2.7 ЦИРКУЛАЦИОННА ПОМПА
Котелът стандартно е снабден с високо енергийноефективна циркулационна помпа, съвместима с Регулация 
641/2009/EU.

Помпата се управлява директно от основната платка автоматично, според температурната разлика на подаваща 
и връщаща вода на отоплителната система.

В диаграмата са посочени специфичните криви на загуби за циркулационната помпа и топлообменника:

Вторична циркулационна помпа

В някои случаи, поради големите хидравлични загуби, напорът на циркулационната помпа е недостатъчен или 
слаб за правилната циркулация на отоплителния кръг. За тази цел е предоставен аксесоар, позволяващ 
монтирането на допълнителна циркулационна помпа извън котела. Работата на допълнителната помпа се 
управлява по същия начин и принцип както вградената в котела помпа. Циркулационната помпа се включва по 
време на горивния процес, когато защитата против замръзване сработи и когато първоначалния процес на 
обезвъздушаване се изпълнява..

Характеристиките на 
допълнителните съвместими 
помпи са:

 - Напрежение: 230V AC, 50Hz
 - Ток: <1 A
 - Пусков ток: <1.5 A

Циркулационни помпи със 
специални или различни 
технически характеристики 
може да повредят основната платка и да доведат                                                                                                    
до неизправност на котела.

Инсталация:

• изключете захранващия кабел;
• изключете захранващия кабел;
• идентифицирайте свързващия кабел за 

вторичната помпа, доставен с документите: 
кабелът трябва да бъде свързан към печатната 
платка и е маркиран;

• Премахнете контектора от свободния край на 
кабела и го свържете с помпата, следвайки 
електрическата схема показана вдяснo

• Свързването на 3A предпазител е 
препоръчително.
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2.8 ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКПЛОАТАЦИЯ НА КОТЕЛА

ATTENZIONE

Действията описани по-долу трябва да се извършват от и в присъствието на 
професионалисти..

За пускането на котела в експлоатация, инсталаторът трябва да спази Стандарта UNI 7129-4. По-специално, за 
новоизградени системи се препоръчва отваряне на врати и прозорци, проветряване на помещението, избягване 
на пламъци и искри, обезвъдушаване на газовата инсталация и проверка на стегнатостта на съединенията 
според стандартите на UNI 7129. По-долу са описани основните проверки преди първия пуск на системата:

Вид инспекция Процедура за проверка Забележка

Общи проверки

1. Уверете се че продукта е инсталиран според 
инструкциите в ръководството.

Инсталацията трябва да се изпълни според 
указанията на производителя.

2. Уверете се че тръбите са чисти преди да ги свържете. Почистете тръбите от всякакви видове замърсявания 
или остатъци.

3. Проверете електрическото свързване, димоотвода и 
евентуални течове на газ или вода.

Дренаж на 
конденза 1. Проверете състоянието на дренажа за конденза. В случай на неправилен монтаж, уредът може да се 

повреди.

Пълнене на 
кръговете за 
отопление и 
битова гореща 
вода

1. Отворете спирателните кранове на хидр. кръгове Проверете за евентуални течове.

2. Отворете крана за пълнене.

3. Пълнете кръгът на отопление, докато достигне нужното 
работно налягане (0,5 - 1,5 бара)..

4. Отворете обезв. на радиатора. или тези на колектора.

5. Обезвъздушавайте, докато не потече плътна струя вода.

6. Свържете захранването към уреда и изчакайте 
автоматичното обезвъздушаване на приключи.

7. Натиснете бутоните за ЦО и БГВ за да настроите 
желаните температури.

Топлоизолация
1. Уверете се че тръбите са топлоизолирани правилно.

2. Почистете обекта след като приключите.

В края на пускането в експлоатация от инсталатора, техническия център на Ринай ще може да извърши 
първоначалния безплатен тест, необходим за активиране на гаранцията. Копие на сертификатът за изпитване, 
издаден от центъра за техническа помощ, трябва да бъде предоставен на Потребителя; този сертификат трябва 
внимателно да се съхранява заедно с документацията за продукта и да бъде представена при поискване по 
време на следващите операции по техническа поддръжка.

Техническия сервиз на Ринай трябва да пусне котела в експлоатация, като:
•  провери декларацията за съответствие, издадена от инсталатора;
•  провери съответствието между използвания газ и този, за който е предназначен котелът;
•  провери дали електрическото захранване и заземяване е свързано правилно;
•  констатира правилното налягане в системата (0,5 - 1,5 бара);
•  провери дали обезвъздушителя и дренажа работят;
•  се увери, че котелът работи нормално;
•  провери налягането на газа (и при двата режима ЦО и БГВ) е правилно;
•  провери стойностите CO2 емисиите при максимална и минимална мощности;
•  провери дали димоотвода е правилно инсталиран и не е задръстен/запушен;
•  пломбира газовите разходомери (ако се налага);
•  провери херметичността на връзките;
•  провери обезвъздушаването в отоплителната инсталация.

В случай, че не се изпълни някое от горните условия, пускането на котела в експлоатация не може да 
се състои.
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2.9 ЗАЩИТА СРЕЩУ ЗАМРЪЗВАНЕ

Котелът е снабден с автоматична защита срещу замръзване, предпазвайки кръговете на отопление и битова 
гореща вода от ниските температури.

Когато температурата на водата в отоплителния кръг падне до 6°C или околната температура в помещението, 
където е инсталиран котела, падне до 3°C, първото ниво на защита се активира, включвайки циркулационната 
помпа за 4 минути и за 30 секунди при кръга за битова вода..

Когато температурата на водата в отоплителния кръг падне под 5°C се включва второто ниво на защита. 
Горелката се запалва за максимум 60 секунди или докато температурата в кръга не достигне 55°C за поне 2 
секунди.

Ако температурата на отоплителния кръг падне до 2°C или тази на околната среда, където е монтиран котела 
падне до 5°C, електрически съпротивления се активират, за да защитят кръга на битовата вода..

Защитата срещу замръзване ще сработи само ако:

• уредът е постоянно снабден с газ и електрически захранен;

• котелът е в изправност (няма появили се грешки на дисплея);

• уредът не е повреден..

При горепосочените условия, котелът е защитен от замръзване при температура до - 20°C.

Ако има риск от замръзване на котела поради ниски температури или дълъг период на неизползване, се 
препоръчва да източите котела.

ВАЖНО

Особено внимание трябва да се обърне на дренажната система при ниски температури. 
Възможно е използването на електрически нагреватели (кабели и др.) за предпазване на 
водопровода от замръзване.

Всички тръби и връзки подложени на риск от замръзване трябва да бъдат изолирани.

Щети поради замръзване не се покриват от гаранцията.
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Следващият раздел съдържа конкретни инструкции за правилна поддръжка на продукта.
Предназначен е за изключително използване на квалифициран технически персонал

2.10 ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОДДРЪЖКА
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Използването на режима “Сервиз” на стандартния хронотермостат Rinnai ви позволява да задавате някои 
параметри на уреда и да променяте настройките му при инсталацията.

Тези параметри могат да се използват и по-късно, за да зададете работата на котела по индивидуални 
предпочитания.

За достъп до режим “Сервиз” е необходимо:
• Натиснете и задръжте бутона  (1) на термостата.
• Натиснете и задръжте бутона  (2) на термостата.
• Натиснете бутона за БГВ  (3) на термостата.

Бутоните трябва да се натискат в правилната последователност и с интервал от време 
1 ÷ 2 сек между тях, докато функциите ЦО и БГВ са деактивирани.

След като влезете в този режим, в долния десен ъгъл се появява 
символът на менюто.

Цифрите вляво показват избрания параметър, докато вдясно показват 
наличната в момента настройка.

 - Използвайте стрелките от лявата страна на дисплея, за да преминете 
през параметрите.

 - Натиснете бутона за БГВ  (3) за промяна на избрания параметър.
 - Натиснете бутона CH, за да излезете от сервизния режим.

По-долу е списъкът с избираеми параметри:

Num. Param Significato
01 “--” (Не се ползва)

02 Компенсация на стайния термостат на Rinnai за дистанционно управление (0°C → 1° ÷ 5°C → -5° ÷ -1°C)

03 Работа на помпата: ON (винаги активна, 24h) ↔ OFF (работа по време на горене)

04 Работа на помпата: ON (модулиращ поток) ↔ OFF (макс. Поток)

05 “--” (Не се ползва)

06 Намаляване на ЦО: ВКЛ. (Ограничена топлинна мощност) ↔ ИЗКЛ. (Номинална входяща топлина)

07 Време за превключване на трипътен вентил за БГВ-ЦО: 30sec ↔ 3min

08 “--” (Не се ползва)

09 “--” (Не се ползва)

10 Избор на външен тип контакт на термостата: B (отворен контакт) ↔ A (затворен контакт)

11 “--” (Не се ползва)

12 “--” (Не се ползва)

13 “--” (Не се ползва)

14 Повишаване на температурата на подаващата вода в режим “стаен термостат”: Нормално (OFF) ↔ Макс (ON)

Кратко обяснение на параметрите на режим “Сервиз”:

• Параметър 02
Той позволява корекция на температурата, възприемана от стайния сензор: възможно е да се променя, 
стъпка по стъпка възприеманата температура чрез повишаване или намаляване в диапазона от ± 5°C.

Тази опция е полезна в случай, че дистанционното управление е повлияно от принудително неблагоприятно 
позициониране или за регулиране на топлинния комфорт според нуждите на човек по директен начин. 

• Параметър 03 - (Първоначалната настройка: OFF)
Чрез промяна на параметъра на ON, циркулационната помпа винаги остава работеща, независимо дали 
режимът ЦО е активиран или деактивиран: работата е непрекъсната 24 часа.

• Параметър 04 - (Първоначалната настройка: ON)
Настройката ON позволява на помпата да работи нормално, с променлив дебит, управляван от печатната 
платка на котела. Настройката OFF изключва помпата до фиксиран работен режим при максимален дебит.

• Параметър 06 - (Първоначалната настройка: OFF)
Настройката за включване намалява максималния капацитет в СН на котела, като същевременно поддържа 
капацитета на БГВ непроменен: моделът M34 отслабва, като ограничава капацитета си до този на модела 
M29; моделът M29 е отслабен чрез ограничаване на капацитета му до модела M24. Няма ефект върху 
модела M24.

• Параметър 07 - (Първоначалната настройка : 3 min)

2

3

1
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Той позволява промяна на времето на изчакване на трипътния клапан преди превключване на веригата от 
БГВ към СН след използване на битова гореща вода.

• Параметър 10 - (Първоначалната настройка: B)
Чрез свързване на външен термостат, този параметър позволява на котела да се адаптира към типа “отворен 
контакт” или “затворен” на сензора:

 - настройка A: ако веригата е затворена = заявка за отопление

 - настройка B: ако веригата е отворена = заявка за отопление.

• Параметър 14 - (Първоначалната настройка: OFF)
Когато котелът работи в режим “стайна температура”, температурата на подаване на ЦО се модулира въз 
основа на разликата между зададената температура (поискана от потребителя) и тази, възприемана от 
сензора на стайния термостат на дистанционното управление Rinnai (моментната) (настройка нормално).
Температурата на подаване е пропорционална на тази разлика.
Настройката ON увеличава температурата на подаване в сравнение с нормалната настройка.

2.11 РЕЖИМ НА ИСТОРИЯТА НА КОДА ЗА ГРЕШКА
Продуктите RInnai са оборудвани със система за самодиагностика: в случай на повреда на дисплея на 
дистанционното управление Rinnai ще мига код за грешка.

Котелът е оборудван с функция за вътрешна памет, която следи възникналите кодове и техния брой.

Тази функция може да бъде полезна за диагностициране на проблеми в продукта или системата. 

За да влезете в режим “История на кода за грешка” е необходимо:
• Натиснете и задръжте бутона  (1) на термостата.
• Натиснете бутона БГВ  (2) на термостата. 

Бутоните трябва да се натискат в правилната последователност и с 
интервал от време от 2 секунди между тях, докато функциите ЦО и БГВ 
са деактивирани.

Веднъж в този режим, белите цифри вляво показват хронологичната 
позиция на кода за грешка (01 показва най-новата); цифрите вдясно 
показват записания код за грешка.

В долната част на дисплея, в оранжево, се показва колко пъти е 
възникнал този конкретен код за грешка.

Могат да се съхраняват до 20 кода за грешка. 

Позиция 21 показва общия брой записани кодове за грешки (общо оранжеви числа).

Тази функция влиза в сила само след непрекъснато захранване от поне 6 часа от уреда. 

2.12 PCB
Основната електронна платка (PCB) на котела е защитена с пластмасов капак, който трябва да бъде свален за 
достъп до микропревключвателите чрез натискане на фиксираща скоба в горната част на платката. Веригите 
на електронната платка са защитени с повърхностно покритие от силиконова смола: тази конкретна обработка 
го предпазва от течения, влага, прах и замърсяване, гарантирайки превъзходна дълготрайност на компонента.

От съображения за безопасност и за да не повредите самия котел, всеки път, когато работите 
върху печатната платка, е необходимо да изключвате щепсела от електрическия контакт: 
изключването на котела с помощта на термостата не е достатъчно.IMPORTANTE

2

1
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Значение на микропревключвателите на печатната платка

Ред SW1

1 OFF
NG (G20)

ON
Prop. (G31)

OFF
Aria-prop. (G230)

ON
GPL (G30)

2 OFF OFF ON ON
3 OFF

Модел: 24
ON

Модел: 29
OFF

Не се използва
ON

Модел: 34
4 OFF OFF ON ON
5 OFF Дължина екв. на димоотвод ≤ 15 m ON Дължина екв. на димоотвод ≥15 m

6 OFF Не се използва ON Не се използва

7 OFF
Нормален режим

ON Режим на модификация на параметъра (газ, модел, дължина 
на димоходната система)8 OFF ON

Сигнали на диода

В долната част на ред SW1 има 3 светодиода с различни цветове.

Значението им е следното

Червен Зелен Жълт

Включен NG (G20) REB-KAI2024FF Димоотв. ≤ 15 m

Бързо мигане Propano (G31) REB-KAI2529FF Димоотв. ≥ 15 m

Средно мигане GPL (G30) REB-KAI3135FF -

Четири светкания Aria propanata (G230) - -

За да направят промените в параметрите, свързани с микропревключватели nr 1-5 от ред 
SW1 ефективни, селекторите nr 7 и nr 8 трябва да бъдат настроени в положение ON, да 
направят необходимите промени и да възстановят положението на микро превключватели 
nr 7 и nr8 в положение OFF ( зададените стойности могат да бъдат проверени според 
описаната работа на основните светодиоди).

Значение на преключвателите на ред SW2

Някои настройки на котела могат да се променят чрез промяна на последователността на микропревключвателите 
на ред SW2 съгласно следната таблица:

Ред SW2

1 OFF Не се използва ON Не се използва

2 OFF Не се използва ON Не се използва

3 OFF Номи
нално
горене

OFF
Мин.
БГВ

OFF 30% 
ЦО
горене

OFF 20% 
ЦО
горене

ON 40% 
ЦО
гор.

ON 60% 
ЦО
горене

ON 70% 
ЦО
горене

ON Макс. 
ЦО и 
БГВ

4 OFF OFF ON ON OFF OFF ON ON
5 OFF ON OFF ON OFF OFF OFF ON
6 OFF

Нормален режим на работа
ON

Режим на модификация на параметъра
7 OFF ON

8 OFF Смукване от външна среда ON Смукване от интериорна среда

1
2
3
4
5
6
7
8

OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF

ON
OFF
ON
OFF

OFF
ON
OFF
ON
ON
ON
ON
ON

ON
ON
ON
ON

Bancata SW1 (SX)

Prop. - G31                                       GPL - G30

M24                      M29                     Non in uso            M34

Lungh. equiv. sist. fumario ≤15m Lungh. equiv. sist. fumario ≥15m

Modalità normale

NG - G20

Non in uso                                        Non in uso
Modalità modifica parametri
(gas, modello, lungh. sist. fumario)

Aria/prop - G230

Significato led PCB
LED Rosso Verde Giallo

Acceso
Lamp. veloce
Lamp. medio
Lamp. lento

NG - G20
Prop. - G31
GPL - G30

Aria/prop. - G230

M24
M29
M34

-

Sist. fum. ≤15m
Sist. fum. ≥15m

-
-

LED rosso
LED verde
LED giallo 

1
2
3
4
5
6
7
8

OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF

Bancata SW2 (DX)

 Modalità normale

Comb.
Norm.

Comb.
forzata

MIN
DHW

Comb.
forzata
30%
CH

Comb.
forzata
20%
CH

Comb.
forzata
40%
CH

Comb.
forzata
60%
CH

Comb.
forzata
70%
CH

Comb.
forzata
MAX

(CH/DHW)

Aria comb. da amb.te esterno            Aria comb. da amb.te interno

Non in uso                                                               Non in uso
Non in uso                                                               Non in uso

OFF
ON
ON
ON
ON
ON

OFF
OFF
ON

OFF
ON
OFF

ON
OFF
ON

ON
ON
ON
OFF
OFF

ON
ON
OFF

ON
ON
ON

Modalità modifica parametri

IMPORTANTE
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За да бъдат използвани параметрите на микропревключватели 3-5 на ред SW2, трябва:
1. първо поставете двата селектора 6 и 7 в положение ON
2. модифицирайте прекъсвачи 3-5, ако е необходимо
3. направете промените
4. възстановяване на положението на превключвателите 3-5 в положение OFF 

(нормално горене)
5. преместете микропревключвателите 6 и 7 в положение OFF.

Важно: настройката на селектори 6 и 7 и режимът на принудително горене се игнорират 
два часа след тяхното активиране; работата автоматично се възстановява до нормално 
горене.

2.13 ПРОМЯНА И РЕГУЛИРАНЕ НА НАЛЯГАНЕТО НА ГАЗА

Тази процедура може да се извършва само от квалифициран технически персонал.
Всяко поправяне от неквалифициран персонал ще доведе до незабавно отнемане на 
гаранцията на продукта.
Групата газови клапани и електронната платка се калибрират по електронен път в завода 
по време на тестването на продукта.
Устройството НЕ изисква корекции по време на инсталацията.

Процедурата за промяна типа газ се състои от три фази:

1. модификация на микропревключвателите на електронната платка и избор на новия тип газ;
2. подмяна на газовия захранващ колектор и въздушния клапан на горелката;
3. проверка и регулиране на налягането на газа (минимален и максимален принудителен режим).

• Затворете крана за подаване на газ и изключете захранването, като изключите кабела от контакта;

• Отстранете предния панел и сифона;

• Проверете дали типът газ, избран чрез микропревключвателите на 
банката SW1, съвпада с газа, използван в системата

Ред SW1

1 OFF NG
(G20)

ON Prop.
(G31)

OFF Aria-
prop.

(G230)

ON GPL
(G30)2 OFF OFF ON ON

IMPORTANTE

ATTENZIONE

Collettore di alimentazione gas

Damper aria
del bruciatore

Y

Etichetta

Foro ‘M’ chiuso
NG e Aria/prop.

MR110 - 20

M

Foro ‘M’ aperto
Propano e GPL

Etichetta (LNG = G20/G230 // LPG = G30/G31)

REB-KAI2024FF
REB-KAI2529FF
REB-KAI3135FF

Etichetta damper
GPL/Aria-prop.

REB-20P
REB-25P

REB-20N
REB-25N

RC33-37N-2RC33-37P

NGModello

Damper aria

Collettore di
alimentazione gas

1
2

OFF
OFF

ON
OFF

OFF
ON

ON
ON

Bancata microinterruttori SW1: selezione tipo di gas

Prop. - G31          Aria/prop - G230          GPL - G30NG - G20

Collettore di alimentazione gas

Damper aria
del bruciatore

Y

Etichetta

Foro ‘M’ chiuso
NG e Aria/prop.

MR110 - 20

M

Foro ‘M’ aperto
Propano e GPL

Etichetta (LNG = G20/G230 // LPG = G30/G31)

REB-KAI2024FF
REB-KAI2529FF
REB-KAI3135FF

Etichetta damper
GPL/Aria-prop.

REB-20P
REB-25P

REB-20N
REB-25N

RC33-37N-2RC33-37P

NGModello

Damper aria

Collettore di
alimentazione gas

1
2

OFF
OFF

ON
OFF

OFF
ON

ON
ON

Bancata microinterruttori SW1: selezione tipo di gas

Prop. - G31          Aria/prop - G230          GPL - G30NG - G20
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За да се направи ефективен изборът на тип газ, трябва 
да се спазва специфична процедура (виж параграф 
PCB)

• Сменете колектора за подаване на газ и въздушния клапан на 
горелката с компонентите за новия тип газ (колекторът е фиксиран 
с помощта на винтовете Y на фигурата отстрани) и актуализирайте 
етикета с данни (отстрани на уреда) към новия тип газ;

По-долу е маркировката на компонентите според 
модела на уреда и вида на газа.

• Свържете цифровия микроманометър към точката за вземане на 
проби от налягането на групата газови клапани;

• Отворете крана за подаване на газ и възстановете захранването;

Уверете се, че комуналните услуги не използват гореща 
вода от този етап на процедурата.

• Натисни бутона  на дистанционното управление, настройте максималната налична температура и 
отворете максимално всички кранове за топла вода в системата;

• Принуждаване на уреда до минимална мощност на горене чрез микропревключвателите на ред SW2 (десен 
ред)

Bancata SW2
3 OFF

Comb. 
normale

OFF Comb. 
forzata 
MIN 
DHW

OFF Comb. 
forzata 
30% 
CH

OFF Comb.
forzata 
20% 
CH

ON Comb. 
forzata 
40% 
CH

ON Comb. 
forzata 
60% 
CH

ON Comb. 
forzata 
70% 
CH

ON Comb. 
forzata 
MAX 
(CH/DHW)

4 OFF OFF ON ON OFF OFF ON ON

5 OFF ON OFF ON OFF OFF OFF ON

За да бъде ефективна модификацията на режима на горене, трябва да се спазва специфична 
процедура (виж параграф “PCB”)

• Проверете минималната стойност на налягането на газа (и я 
коригирайте, ако е необходимо) в съответствие с параметрите, 
показани в раздела “Параметри на горенето”, като манипулирате 
регулиращия винт на модулационния клапан (винтът на клапана се 
достига чрез премахване на гумената капачка на дъното на уреда 
): използвайте параметрите, свързани с битова гореща вода (БГВ). 
Уплътнете винта след калибриране;

• Принуждаване на уреда до максимална мощност на горене чрез 
микропревключвателите на ред SW2 (десен ред);

• Проверете стойността на максималното налягане на газа (и я 
коригирайте, ако е необходимо) в съответствие с параметрите, 
показани в раздела “Параметри на горенето”, като завъртате 
потенциометъра на печатната платка: използвайте параметрите, 
свързани с битова гореща вода (БГВ). Уплътнете винта след 
калибриране;

ATTENZIONE

ATTENZIONE

IMPORTANTE

ATTENZIONE

Micromanometro
digitale

-

+

- +

Micromanometro
digitale

-

+

Potenziometro
(regolazione
pressione max)

Vite valvola gas
di modulazione
(regolazione
pressione min)

Micromanometro
digitale

-

+

- +

Micromanometro
digitale

-

+

Potenziometro
(regolazione
pressione max)

Vite valvola gas
di modulazione
(regolazione
pressione min)
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• Затворете крановете за топла вода, крана за подаване на газ и изключете захранването, като изключите 
кабела от мрежата;

• Извадете цифровия микроманометър от точката за вземане на проби от налягането на групата газови 
клапани и завийте винта;

• Отворете крана за подаване на газ и възстановете захранването; включете уреда и проверете за течове на 
газ;

• Сложете сифона и предния панел.
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2.14 СХЕМА НА СВЪРЗВАНЕ И ТОЧКИ ЗА ДИАГНОСТИКА

Legenda
R : rosso
P : rosa
G : grigio
Y : giallo
W : bianco
BK : nero
BL : blu
BR : marrone
GR : verde

Alim. elettrica
(230V 50Hz)

Terra

Pompa
secon.

Pompa
Valvola

3 vie
Scintill.

Resist.
antigelo

Termostato
ambiente

(altro marchio)

Interruttore
manuale di
emergenza

Sensore pressione gas

Valvole solenoidali gas
SV3 SV2 SV1

Comando remoto Rinnai

Termistori

Circuito di
sicurezza

Microinterruttori
SW1         SW2

Flussostato

Valvola gas di modulazione

Ventilatore di
combustione

Sensore di �amma

Bruciatore

Sensore sifone
condensa

Sensore livello
acqua CH

Trasformatore elettrico

Termistori

M
an

da
ta

 C
H

Ri
to

rn
o 

CH

Ac
qu

a 
ca

ld
a 

DH
W

Te
m
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 lo

ca
le

 ca
ld

ai
a

(fu
nz
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nt

ig
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o)

Te
m
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 e
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na
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Компоненти
Точка за измерване

Нормални стойности Бележки
CN Цвят на 

окабеляването

Електрически трансформатор 1

Черен - Черен AC 200 ~ 240V / 15 ~ 20Ω

Кафяво - Кафяво AC 49 ~ 55V / 1.1 ~ 1.4Ω

Лилав - Зелен AC 12 ~ 15V / 0.8 ~ 1.0Ω

Син - Зелен AC 100 ~ 220V / 220 ~ 280Ω

Захранващ кабел 2 Син - Кафяво AC 195.5 ~ 253V С захранване на уреда

Помпа 3 Син - Черен AC 195.5 ~ 253V В работа

Нагреватели против замръзване 4 Син - Бял AC 195.5 ~ 253V В работа

3-пътен клапан 5
Кафяво - Сив AC 195.5 ~ 253V В режим ЦО

Черен - Черен AC 195.5 ~ 253V В режим БГВ

Запалващ електрод 6 Черен - Черен
(Сив - Сив) AC 195.5 ~ 253V В работа

Соленоиден клапан. SV1

7

Син - Черен DC 200 ~ 250V / 6 ~ 8kΩ Измерете напреж., когато 
газовият клапан е включен.
Измерете съпротивлението, 
когато газовият клапан е 
изключен.

Соленоиден клапан.  SV2 Кафяво - Черен DC 200 ~ 250V / 9 ~ 11kΩ

Соленоиден клапан. SV3 Сив - Черен DC 200 ~ 250V / 9 ~ 11kΩ

Термостат 8 Сив - Сив DC 10 ~ 14

Сензор за пламък 9 Черен - Земя
AC 180 ~ 230V Когато запалването не успее

DC > 1μA Когато възникне 
запалването

Модулационен клапан 11 Черен - Черен DC 2.0 ~ 20V / 70 ~ 90Ω

Флусостат (DHW) 12 Черен - Черен DC 4.5 ~ 5.5V

Ръчен превключвател 13 Черен - Черен DC 4.5 ~ 5.5V

Стаен термостат (от друга марка) 14 Син - Черен DC 4.5 ~ 5.5V

Вентилатор за горене 15

Червен - Черен DC 8 ~ 55V

Кафяво - Черен DC 10 ~ 14V
(Честота 17 ~ 350Hz)Сив - Черен

Сензор за ниво на вода 16
Сив - Земя Във вода: DC < 3V

Без вода: DC > 8VСин - Земя

Втора помпа 17 Син - Черен AC 195.5 ~ 253V

Термистор за външна температура

19

Кафяво - Кафяво
0°C: 9.6 ~ 12.2kΩ 
10°C: 6.3 ~ 7.9kΩ
20°C: 4.2 ~ 5.2kΩТермистор за температура в котела

Термистор за температура на подаването Сив - Сив 15°C: 11.9 ~ 13.3kΩ 
30°C: 6.7 ~ 7.41kΩ
45°C: 4.0 ~ 4.3kΩ
60°C: 2,4 ~ 2.6kΩ
100°C: 0.7 ~ 0.9kΩ

Термистор за температура на БГВ Бял - Бял

Термистор на температурата на връщане 
на ЦО Черен - Черен

Термичен предпазител 20 Черен - Черен < 1Ω

Сензор за налягане на газа 22 Сив - Черен Горене ON: 24 ~ 26kHz
Горене OFF: 28 ~ 29kHz

Контрол на скоростта на помпата 23
Кафяво - Син При работеща помпа: DC 0.01 ~ 0.3 V

При спряла помпа: DC 4.5 ~ 5.5V

Черен - Син При работеща помпа: DC 0.5 ~ 3.0V
При спряла помпа: DC 4.5 ~ 5.5V
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2.15 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Модел REB-
KAI2024FF

REB-
KAI2529FF

REB-
KAI3135FF Unità

ЦО Вход (Max/Min), (G20), (Hi) 20.3 / 7.3 24.8 / 8.9 31.4 / 13.2 kW

ЦО Вход (Max/Min), (G230), (Hi) 20.8 / 7.5 25.4 / 9.1 32.1 / 13.5 kW

ЦО Вход (Max/Min), (G30), (Hi) 20.9 / 7.5 25.5 / 9.1 32.2 / 13.9 kW

ЦО Вход (Max/Min), (G31), (Hi) 20.8 / 7.5 25.4 / 9.1 32.1 / 13.9 kW

ЦО Изход (Max/Min), 80°C/60°C, (G20) 19.5 / 6.7 23.8 / 8.2 30.1 / 12.2 kW

ЦО Изход (Max/Min), 80°C/60°C, (G230) 19.5 / 6.7 23.8 / 8.2 30.1 / 12.2 kW

ЦО Изход (Max/Min), 80°C/60°C, (G30) 19.5 / 6.7 23.8 / 8.2 30.1 / 12.5 kW

ЦО Изход (Max/Min), 80°C/60°C, (G31) 19.5 / 6.7 23.8 / 8.2 30.1 / 12.5 kW

ЦО Изход (Max/Min), 50°C/30°C, (G20) 21.0 / 7.2 25.7 / 8.8 32.5 / 13.1 kW

ЦО Изход (Max/Min), 50°C/30°C, (G230) 21.0 / 7.2 25.7 / 8.8 32.5 / 13.1 kW

ЦО Изход (Max/Min), 50°C/30°C, (G30) 21.0 / 7.2 25.7 / 8.8 32.5 / 13.4 kW

ЦО Изход (Max/Min), 50°C/30°C, (G31) 21.0 / 7.2 25.7 / 8.8 32.5 / 13.4 kW

ЦО Изход @ частично натоварване (30%), връщане 30°C, (G20) 7.6 9.3 13.8 kW

ЦО Изход @ частично натоварване (30%), връщане 30°C, (G230) 7.6 9.3 13.8 kW

ЦО Изход @ частично натоварване (30%), връщане 30°C, (G30) 7.6 9.3 14.2 kW

ЦО Изход @ частично натоварване (30%), връщане 30°C, (G31) 7.6 9.3 14.2 kW

БГВ Вход (Max/Min), (G20), (Hi) 24.0 / 4.0 29.0 / 5.4 34.88 / 7.6 kW

БГВ Вход (Max/Min), (G230), (Hi) 24.5 / 4.0 29.6 / 5.5 34.88 / 7.7 kW

БГВ Вход (Max/Min), (G30), (Hi) 24.6 / 4.3 29.7 / 5.5 34.88 / 8.4 kW

БГВ Вход (Max/Min), (G31), (Hi) 24.5 / 4.3 29.6 / 5.5 34.88 / 8.4 kW

БГВ Изход (Max/Min), (G20) 23.5 / 3.5 28.4 / 4.7 34.10 / 6.6 kW

БГВ Изход (Max/Min), (G230) 23.5 / 3.5 28.4 / 4.7 33.36 / 6.6 kW

БГВ Изход (Max/Min), (G30) 23.5 / 3.7 28.4 / 4.7 33.26 / 7.2 kW

БГВ Изход (Max/Min), (G31) 23.5 / 3.7 28.4 / 4.7 33.36 / 7.2 kW

Ефективност ЦО (Max/Min), 80°C/60°C, (G20), (Hi) 96.1 / 91.9 96.1 / 92.0 96.3 / 92.2 %

Ефективност ЦО (Max/Min), 80°C/60°C, (G230), (Hi) 94.0 / 89.9 94.0 / 90.0 94.2 / 90.2 %

Ефективност ЦО (Max/Min), 80°C/60°C, (G30), (Hi) 93.8 / 89.6 93.8 / 89.7 94.0 / 89.7 %

Ефективност ЦО (Max/Min), 80°C/60°C, (G31), (Hi) 94.0 / 89.9 94.0 / 90.0 94.2 / 90.0 %

Ефективност ЦО (Max/Min), 50°C/30°C, (G20), (Hi) 103.2 / 98.8 103.5 / 98.8 103.5 / 99.0 %

Ефективност ЦО (Max/Min), 50°C/30°C, (G230), (Hi) 101.0 / 96.6 101.2 / 96.6 101.2 / 96.09 %

Ефективност ЦО (Max/Min), 50°C/30°C, (G30), (Hi) 100.7 / 96.3 100.9 / 96.3 100.9 / 96.1 %

Ефективност ЦО (Max/Min), 50°C/30°C, (G31), (Hi) 101.0 / 96.6 101.2 / 96.6 101.2 / 96.5 %

Ефективност ЦО @ частично натоварване (30%), връщане 30°C, (G20), (Hi) 107.9 107.9 108.4 %

Ефективност ЦО @ частично натоварване (30%), връщане 30°C, (G230), (Hi) 105.5 105.5 106.1 %

Ефективност ЦО @ частично натоварване (30%), връщане 30°C, (G30), (Hi) 105.3 105.3 105.8 %
Ефективност ЦО @ частично натоварване (30%), връщане 30°C, (G31), (Hi) 105.5 105.5 106.1 %

Категория газ II2H3P, II2HM3B/P

Ниво на шум (LWA) 39 40 38 dB

Емисионнен клас NOx 6

NOx измерени (G20), (Hs) 45 54 36 mg/kWh

NOx измерени (G30), (Hs) 55 67 57 mg/kWh
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NOx измерени (G31), (Hs) 51 66 51 mg/kWh

Капацитет на разш. съд 8 l

Предварително направено налягане на разширителния съд 1 bar

Макс. работно налягане на ЦО - PMS 3 bar

Максимална работна температура на ЦО 80 °C

Диапазон на температурата на ЦО (режим: температура на подаване / 
стаен термостат) 50 ~ 80 / 5 ~ 40 °C

Максимално работно налягане БГВ - PMW 10 bar

Минимално работно налягане БГВ (номинален дебит) 0.35 0.45 0.55 bar

Минимален дебит на активиране на БГВ 2.0 l/min

Температурен диапазон на БГВ 35 ~ 60 °C

Номинален поток DHW (ΔT=25°C) 13.5 16.3 19.6 l/min

Номинален поток DHW (ΔT=30°C) 11.2 13.6 16.3 l/min

Номинален поток DHW (ΔT=35°C) 9.6 11.6 14.0 l/min

Максимална температура на изх. газове 85 °C

Темп. на димн. газове @ мощност номинална ЦО (80-60°C) 70 70 70 °C

Темп. на димн. газове @ мощност мин ЦО (50-30°C) 42 41 40 °C

Темп. на димн. газове @ мощност номинална и макс темп. на БГВ 70 70 65 °C

Темп. на димн. газове @ мощност мин БГВ & мин мощност БГВ 38 46 60 °C

Масов поток @ мощност номинална ЦО (80-60°C) 14.2 15.6 18.6 g/s

Масов поток @ мощност мин ЦО (50-30°C) 9.6 10.5 14.7 g/s

Масов поток @ мощност ном и макс темп. DHW 16.7 18.2 20.4 g/s

Масов поток @ мощност мин БГВ & мин мощност DHW 9.4 9.7 15.0 g/s

Диаметри на системата за димоотв. (изпускателна-смукателна) 80 - 80 mm

Тип на уреда B23, C13, C33, C43, C53, C63, C83 -

Клас на IP защита IPX5D -

Активираща мощност 7.5 8.5 13.5 kW

Максимално време за опит за запалване (TSA) 4.2 s

Размери на съединенията ЦО / БГВ / газ 20A (3/4") / 15A (1/2") / 15A (1/2") mm

Размери (В х Ш х Д) 660 x 440 x 280 mm

Тегло (без вода) 29 31 35 Kg

Захранване 230V 50Hz V/Hz

Електрически предпазители (вътрешни) 3.0 A

Консумация на енергия (ЦО / БГВ) 97 / 107 98 / 111 97 / 103 W

Стойности, получени с газ G20-20mbar - по-висока калоричност (Hs) - Reg.UE813/2013



54

Модел REB-
KAI2024FF

REB-
KAI2529FF

REB-
KAI3135FF

Кондензен Да Да Да

Котел с ниска температура НЕ НЕ НЕ

Котел тип B1 НЕ NO НЕ

Когенерационен уред за отопление на помещения НЕ НЕ НЕ

Двуконтурен уред Да Да Да

Елементи Символ Стойности Ед.

Номинална топлинна мощност Pnominale 20 24 30 kW

Полезна топлинна мощност при номинална топлинна 
мощност (80/60°C)

P4 19.5 23.8 30.1 kW

Полезна топлинна мощност при частично натоварване 
(темп. връщане 30°C) P1 7.6 9.3 13.8 kW

Сезонна енергийна ефективност ЦО ηs 90 91 92 %

Еф. енерг. сезон ЦО @ номинална топлинна мощност (80/60 
° C) η4 86.5 86.5 86.7 %

Еф. енерг. сезон ЦО @ частично натоварване (темп. 
Връщане 30 ° C) η1 97.1 97.1 97.6 %

Консумация на електроенергия при пълно натоварване elmax 0.097 0.098 0.097 kW

Консумация на електроенергия при частично натоварване elmin 0.077 0.075 0.084 kW

Консумация на електроенергия при Standby PSB 0.003 0.003 0.003 kW

Топлинни загуби @ Standby Pstby 0.065 0.065 0.065 kW

Консумация на енергия на запалителната горелка Pign 0.000 0.000 0.000 kW

Емисии на азотни оксиди NOx 45 54 36 mg/kWh

Деклариран профил на производство (БГВ) L XL XL

Ежедневна консумация на електроенергия Qelec 0.237 0.327 0.250 kWh

Енергийна ефективност на БГВ ηwh 76 82 84 %

Ежедневен разход на гориво Qfuel 15.660 23.540 23.000 kWh
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2.16 ПАРАМЕТРИ НА ГОРЕНЕ

REB-KAI2024FF Единица G20 G230 G30 G31

Диаметър на дюзата mm 0.90 / 1.50 0.90 / 1.50 0.70 / 1.10 0.70 / 1.10

Налягане на подаване mbar 20 20 30, 50 30, 37, 50

ЦО Вход Qn (Max/Min) - (Hi) kW 20.3 / 7.3 20.8 / 7.5 20.9 / 7.5 20.8 / 7.5

ЦО газов поток (Max/Min) m3/h 2.137 / 0.771 1.670 / 0.598 0.645 / 0.233 0.841 / 0.303

CH налягане на газта (Max) mbar 7.22 ± 0.30 9.01 ± 0.30 6.77 ± 0.25 8.25 ± 0.25

CH налягане на газта (Min) mbar 2.89 ± 0.15 3.54 ± 0.15 2.59 ± 0.15 3.13 ± 0.15

CH CO2 (Max) % 6.37 ± 0.25 6.71 ± 0.25 7.34 ± 0.25 7.17 ± 0.25

CH CO2 (Min) % 3.33 ± 0.15 3.90 ± 0.15 3.93 ± 0.15 3.78 ± 0.15

CH CO/CO2  (Max) ppm < 350 < 350 < 350 < 350

CH NOx @ Qn - 80°C/60°C mg/kWh 75 72 100 90

CH NOx @ 30%Qn - темп. връщане 30°C mg/kWh 40 60 55 45

БГВ Qn (Max/Min) - (Hi) kW 24.0 / 4.0 24.5 / 4.3 24.6 / 4.3 24.5 / 4.3

DHW газов поток (Max/Min) m3/h 2.526 / 0.419 1.973 / 0.325 0.763 / 0.133 0.994 / 0.173

DHW налягане на газта (Max) mbar 9.84 ± 0.30 12.39 ± 0.30 9.26 ± 0.25 11.28 ± 0.25

DHW налягане на газта (Min) mbar 2.36 ± 0.15 3.04 ± 0.15 2.32 ± 0.15 2.83 ± 0.15

DHW CO2 (Max) % 6.31 ± 0.30 6.75 ± 0.30 7.36 ± 0.25 7.17 ± 0.25

DHW CO2 (Min) % 1.99 ± 0.10 2.43 ± 0.15 2.28 ± 0.15 2.24 ± 0.15

DHW CO/CO2  (Max) ppm < 350 < 350 < 350 < 350

DHW NOx (Max/Min) mg/kWh 65 / 45 67 / 87 87 / 53 82 / 52

REB-KAI2529FF Unità G20 G230 G30 G31

Диаметър на дюзата mm 0.95 / 1.60 0.95 / 1.60 0.75 / 1.20 0.75 / 1.20

Налягане на подаване mbar 20 20 30, 50 30, 37, 50

ЦО Вход Qn (Max/Min) - (Hi) kW 24.8 / 8.9 25.4 / 9.1 25.5 / 9.1 25.4 / 9.1

ЦО газов поток (Max/Min) m3/h 2.578 / 0.925 2.036 / 0.730 0.777 / 0.277 1.012 / 0.363

CH налягане на газта (Max) mbar 6.91 ± 0.30 8.33 ± 0.30 6.11 ± 0.25 7.07 ± 0.15

CH налягане на газта (Min) mbar 2.89 ± 0.15 3.59 ± 0.15 2.57 ± 0.10 2.91 ± 0.10

CH CO2 (Max) % 6.67 ± 0.20 7.59 ± 0.35 8.07 ± 0.35 7.81 ± 0.20

CH CO2 (Min) % 3.34 ± 0.10 4.10 ± 0.15 3.84 ± 0.15 3.84 ± 0.10

CH CO/CO2  (Max) ppm < 350 < 350 < 400 < 400

CH NOx @ Qn - 80°C/60°C mg/kWh 72 90 126 100

CH NOx @ 30%Qn - темп. връщане 30°C mg/kWh 43 71 75 68

БГВ Qn (Max/Min) - (Hi) kW 29.0 / 5.4 29.6 / 5.5 29.7 / 5.5 29.6 / 5.5

DHW газов поток (Max/Min) m3/h 3.090 / 0.575 2.380 / 0.447 0.904 / 0.167 1.179 / 0.219

DHW налягане на газта (Max) mbar 9.22 ± 0.30 11.37 ± 0.35 8.09 ± 0.35 9.51 ± 0.20

DHW налягане на газта (Min) mbar 2.56 ± 0.15 2.94 ± 0.15 2.25 ± 0.10 2.45 ± 0.10

DHW CO2 (Max) % 6.75 ± 0.25 7.58 ± 0.35 7.98 ± 0.30 7.91 ± 0.35

DHW CO2 (Min) % 2.20 ± 0.10 2.65 ± 0.20 2.53 ± 0.20 2.49 ± 0.10
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DHW CO/CO2  (Max) ppm < 350 < 350 < 400 < 400

DHW NOx (Max/Min) mg/kWh 67 / 61 90 / 66 106 / 87 101 / 84

REB-KAI3135FF Unità G20 G230 G30 G31

Диаметър на дюзата mm 1.10 / 1.85 1.10 / 1.85 0.75 / 1.20 0.75 / 1.20

Налягане на подаване mbar 20 20 30, 50 30, 37, 50

ЦО Вход Qn (Max/Min) - (Hi) kW 31.4 / 13.2 32.1 / 13.9 32.2 / 13.9 32.1 / 13.9

ЦО газов поток (Max/Min) m3/h 3.285 / 1.384 2.578 / 1.086 0.993 / 0.430 1.296 / 0.561

CH налягане на газта (Max) mbar 4.08 ± 0.20 4.62 ± 0.30 4.42 ± 0.30 4.89 ± 0.30

CH налягане на газта (Min) mbar 2.29 ± 0.10 2.47 ± 0.20 2.45 ± 0.20 2.72 ± 0.20

CH CO2 (Max) % 7.26 ± 0.40 7.71 ± 0.40 8.29 ± 0.40 8.36 ± 0.40

CH CO2 (Min) % 3.74 ± 0.20 4.39 ± 0.20 4.52 ± 0.20 4.46 ± 0.20

CH CO/CO2  (Max) ppm < 350 < 350 < 350 < 350

CH NOx @ Qn - 80°C/60°C mg/kWh 77 82 75 77

CH NOx @ 30%Qn - темп. връщане 30°C mg/kWh 28 57 45 36

БГВ Qn (Max/Min) - (Hi) kW 34.88 / 7.60 34.88 / 8.40 34.88 / 8.40 34.88 / 8.40

DHW газов поток (Max/Min) m3/h 3.647 / 0.791 2.863 / 0.621 1.076 / 0.259 1.407 / 0.338

DHW налягане на газта (Max) mbar 4.75 ± 0.30 5.79 ± 0.35 5.09 ± 0.35 5.71 ± 0.35

DHW налягане на газта (Min) mbar 2.21 ± 0.10 2.37 ± 0.20 2.43 ± 0.20 2.69 ± 0.20

DHW CO2 (Max) % 7.12 ± 0.40 7.89 ± 0.40 8.28 ± 0.40 8.28 ± 0.40

DHW CO2 (Min) % 2.25 ± 0.20 2.50 ± 0.20 2.79 ± 0.20 2.62 ± 0.20

DHW CO/CO2  (Max) ppm < 350 < 350 < 350 < 350

DHW NOx (Max/Min) mg/kWh 68 / 50 88 / 59 67 / 78 67 / 62 
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2.17 ЕТИКЕТ НА ПРОДУКТА

Топлинен генератор Единица

Име на продавача Джордан ЕМ ЕООД

Модел на продукта REB-KAI2024FF REB-KAI2529FF REB-KAI3135FF

Apparecchio di riscaldamento misto a combustibile

Деклариран профил на натоварване - БГВ L XL XL

Сезонен клас на енергийна ефективност за отопление на 
помещенията(ηs)

A A A

Сезонен клас на енергийна ефективност за БГВ (ηwh) A A A

Номинална топлинна мощност (Pn) - (80-60°C) 20 24 30 kW

Годишно потребление на електроенергия - ЦО (QHE) - (Hs) 62 76 95 GJ/annum

Годишно потребление на електроенергия - БГВ (AEC) 51 70 54 kWh/annum

Годишен разход на гориво - БГВ (AFC) - (Hs) 12 18 17 GJ/annum

Сезонна енергийна ефективност - ЦО (ηs) - (Hs) 90 91 92 %

Сезонна енергийна ефективност - БГВ (ηwh) - (Hs) 76 82 84 %

Ниво на шум (LWA) 39 40 38 dB

Стойности, получени с газ G20-20mbar - по-висока калоричност (Hs) - Reg.UE813/2013

Устройство за контрол на температурата Единица

Име на продавача Джордан ЕМ ЕООД

Модел на продукта WF-100W_EU

Клас на устройството за контрол на температурата V

Процентно участие на устройството за сезонна енергийна 
ефективност ЦО 3 %

2.18 ЕТИКЕТ

Qn (Hi) kW
Max /Min

P Pn kW
Max /Min

G20-20mbar
G230-20mbar
G30-30mbar
G30-50mbar
G31-37mbar

A:

Wp :

E:

T:
S:

M:

I:
N:

G - C :

     M: model, type, handelsbezeichnung, modello, modelo,   
           model, μοντέλο, model, model, modelo. 
       S: serial number, numéro de série, seriennummer, numero di    
            serie, número de serie, serie nummer, σειριακός αριθμός 
            serijska številka, numer seryjny, número de série.  
       T: appliance type, type d'appareil, geräteart, tipo di  
            apparecchio, tipo de aparato, type, τύπος συσκευής, 
            tip naprave, typ urządzenia, tipo de aparelho. 
 Wp : water pressure, pression d'eau, wasserdruck, pressione 
            acqua, presión de agua, water druk, πίεση νερού,
            tlak vode, ciśnienie wody, pressão de água. 
       E: electric data, valeurs électriques, elektroanschluß,  
            alimentazione elettrica, datos eléctricos, elektrische 
            spanning, Ηλεκτρική τροφοδοσία, električni podatki, 
            dane elektryczne, dados eléctricos. 
        l: protection, protection, IP-schutzart, grado di protezione, 
            grado de protección, IP-bescherming, βαθμός προστασίας, 
            zaščita, stopień ochrony, proteção. 
      N: NOx class, classe NOx, NOx-klasse, classe NOx, clase NOx, 
            NOx klasse, κατηγορίας NOx, razred NOx, klasa NOx, 
            classe NOx. 
       C: country of destination, pays de destination, 
            bestimmungsland, paese di destinazione, país de destino,     
            bestemmingsland, χώρα προορισμού , ciljna država,                         
            kraj docelowy, país de destino. 
       G: gas category, catégorie de gaz, gerätekategorie, categoria
             gas, categoría de gas, gas categorie, κατηγορíα αερíου, 
             vrsta plina, rodzaj gazu, categoria de gás.
        P: gas pressure, pression de gaz, gasanschlussdruck, 
             pressione gas, presión de gas, gas categorie, πίεση αερίου,
             tlak plina, ciśnienie gazu, pressão de gás.
        A: adjustment, ajustement, eingestellt für, impostazione, 
             ajuste, afstelling, Ρυθμισμένο για, nastavitev,regulacja, 
             ajuste.

G31-50mbar
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2.19 ДЕМОНТАЖ НА ОСНОВНИ ЧАСТИI 

Преден панел
1. Изолирайте електрически уреда.
2. Отворете горните щипки.

3. Развийте двата долни фиксиращи винта на предния панел.
4. Извадете предния панел от корпуса на котела, като внимавате 

да не повредите манометъра, като първо го повдигнете нагоре и 
след това го отдалечите от корпуса на котела.

Сифон за конденз
1. Изолирайте електрически уреда.
2. Отстранете предния панел.
3. Разкачете фиксиращата гайка на манометъра и тръбите за 

оттичане на конденза.
4. Отстранете фиксиращите винтове на сифона (3x) и 

електрическите съединения на сифона.

PCB

1. Изолирайте електрически уреда
2. Отстранете предния панел;
3. Отстранете защитния капак на печатната платка и разкачете 

съединениятаi
4. Развийте фиксиращия винт на PCB (1x)

Вентилатор за горене

1. Изолирайте електрически уреда. 

2. Отстранете предния панел ed il sifone.

3. Изключете електрическия кабел.

4. Развийте фиксиращите винтове (4x).

Група газови клапани

1. Изолирайте електрически уреда.

2. Отстранете предния панел, il sifone ed il PCB.

3. Отстранете газовия колектор (вижте раздел “Преобразуване и 
регулиране на налягането на газа”).

4. Изключете електрическите съединения на клапана.

5. Отстранете фиксиращата скоба, която свързва маркуча към 
долния елемент.

6. Извадете клапана, както е показано на фигурата отстрани, като 
внимавате да не повредите О-пръстена на съединението.

Chiavistelli

①

②

Gancio

Chiavistelli

①

②

Gancio

Chiavistelli

①

②

Gancio

Collegamento

Collegamento
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Електрически трансформатор

1. Изолирайте електрически уреда.

2. Отстранете предния панел, il sifone ed il PCB.

3. Изключете електрическите съединения.

4. Развийте фиксиращите винтове (3x).

Циркулационна помпа

1. Изолирайте електрически и хидравлически уреда и източете 
водата от кръга за ЦО (Използвайте предпазния клапан).

2. Отстранете предния панел и сифона.

3. Изключете електрическия кабел на помпата.

4. Развийте фиксиращите винтове в основата (2x).

5. Отстранете задържащите скоби на тръбата и помпата.

Трипътен клапан

1. Изолирайте електрически и хидравлически уреда и източете 
водата от кръга за ЦО (Използвайте предпазния клапан).

2. Разкачете пълненето от връщането на ЦО.

3. Отделете ЦО от трипътния клапан.

4. Отстранете задържащите скоби на веригата на ЦО (O-ring P20) 
(2x).

5. Отстранете скобите, закрепващи пластинчатия топлообменник 
(O-ring P14).

Флусостат

1. Изолирайте електрически и хидравлически уреда и източете 
водата от кръга за БГВ (използвайте филтъра за студена вода).

2. Отстранете предния панел и сифона и PCB.

3. Отделете входа за студена вода от флусостата.

4. Отстранете скобите, закрепващи пластинчатия топлообменник 
(O-ring P14) (2x).

5. Отстранете скобата, закрепваща фитинга за входа на студената 
вода (O-ring P16) и от крана за пълнене на системата (O-ring 
P14).
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Пластинчат топлообменник

1. Изолирайте електрически и хидравлически уреда и източете 
водата от кръга за ЦО и БГВ.

2. Отстранете предния панел и сифона, и PCB, и трипътния вентил, 
и помпата.

3. Отделете подаването (O-ring P10) и връщането (O-ring P20) на 
ЦО.

4. Отделете входа (O-ring P16) и изхода на БГВ (O-ring P14).

5. Отстранете фиксиращите винтове на пластинчатия обменник.

Разширителен съд

1. Изолирайте електрически и хидравлически уреда и източете 
водата от кръга за ЦО (Използвайте предпазния клапан).

2. Отстранете предния панел и сифона.

3. Отстранете фиксиращите винтове на разширителния съд (8x);

4. Отделете свързващите тръби към ЦО кръг.

Основен топлообменник

6. Изолирайте електрически и хидравлически уреда и източете 
водата от кръга за ЦО и БГВ.

1. Отстранете предния панел, и сифона, и PCb, и газовия колектор, 
и вентилатора за горене.

2. Отделете тръбите от ЦО кръга, тръбите за изтичане на конденз 
и разширителния съд от топлообменника.

3. Отстранете фиксиращите винтове на топлообменника (6x).

4. Отстранете електрическите връзки на сензорите и различните 
свързани компоненти. 

Вторичен топлообменник

5. Изолирайте електрически и хидравлически уреда и източете 
водата от кръга за ЦО (Използвайте предпазния клапан).

1. Отстранете предния панел, и сифона, и PCB, и колектора за 
газта, и вентилатора на горенето и първичния топлообменник. 

2. Отделете тръбите от ЦО кръга, тръбите за изтичане на конденз 
и разширителния съд от топлообменника.

3. Отстранете фиксиращите винтове на топлообменника (6x).

4. Отстранете електрическите връзки на сензорите и различните 
свързани компоненти.

5. Отделете двата топлообменника, като премахнете винтовете 
към фиксиращата повърхност(8x).
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3.10 ПРИЛОЖЕНИЕТО ‘MY RINNAI’

Чрез инсталиране на безплатното приложение "My Rinnai", налично в App Store и Google Play Store, може 
да управлявате и настройвате котела директно от вашия смартфон, тъй като котелът Zen е снабден с Wi-Fi 
хронотермостат, който позволява отдалечено управление. Ръководството за приложението може да намерите 
на сайта www.japangas.bg

Следващия раздел показва основната информация за правилно инсталиране на приложението.

Забележка

Използването на приложението "My Rinnai" заедно с термостата е възможно само ако е наличен 
безжичен рутер.

Ако връзката между Wi-Fi термостата и сървъра на Ринай е прекъсната поради слаба интернет 
свързаност, проблеми с рутера или други причини, приложението на смартфона няма да работи.

Забележки отнасящи се за рутера

Този продукт поддържа само DHCP. Ако желаете да използвате наличен рутер, трябва да изберете 
DHCP.

Каналите от 1 до 13 са свободни за свързване.

Дистанционното управление поддържа WPA и WPA2 протоколи за верификация, докато WEP не се 
поддържа..

Качеството на връзката може да бъде повлияно от електромагнитни смущения.

Някои модели рутери могат да предават фиктивен DNS адрес, дори и да не са свързани към 
интернет. Като резултат от това, символа на Wi-Fi ще продължи да се показва на термостата. За 
повече информация се свържете с производителя на рутера.

Рутерът трябва да поддържа честота 2.4GHz, за да е съвместим с термостата на Ринай..

Wi-Fi термостата на Ринай поддържа протокол за предаване IEEE802.11.b. Уверете се, че рутерът 
ви поддържа този протокол преди да продължите с инсталирането.

Wi-Fi термостатът на Ринай не поддържа наименования на безжични мрежи, които съдържат 
специални символи.

Изтегляне на приложението за смартфон

Приложението може да бъде изтеглено от "Google Play Store" за Андроид 
устройства или от "App Store" за Apple устройства, като въведете в 
полето за търсене My Rinnai..

Проверете версията на операционната система: поддържат се Андроид 
версии от "Gingerbread 2.3" до най-новата и версии на iOS oт "iOS7" до 
най-новата.

Приложението е оптимизирано за смартфони. То може да не работи 
правилно ако се използва на други устройсва (например таблети).
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3G/4G/5G/Wi-Fi
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Метод на регистриране за iOS устройства

Преди да пристъпите към инсталация е нужно да активирате GPS функцията на вашия 
смартфон.

1. Стартирайте приложението и приемете условията за ползване;

2. Попълнете нужните полета (държава, телефонен номер).
Попълнете и другите изисквани полета (потребителско име,
парола, секретен въпрос и отговор);

3. Натиснете бутона за сканиране на QR кода, който се намира
отдясно на котела, изписан на информационния лист;

4. Потвърдете сканираната информация. По-специално, ако типът
газ, за който котелът е настроен, е бил променен, то трябва да
коригирате ръчно тази информация, за да получавате коректни
данни за разхода на гориво;

5. Проверете дали символите  и   на термостата са изключени.
За правилната инсталация на приложението, режимите на ЦО и
БГВ трябва да са деактивирани;

6. Натиснете бутона Wi-Fi на термостата и задръжте за 3 секунди.
Буквено-цифров код ще се появи на дисплея с 4 символа
(A,b,c,d,E,F 0~9);;

7. на вашия смартфон натиснете „HOME“ бутона (2), след това
изберете „Settings“ (3);

8. Изберете Wi-Fi мрежата (4) с този номер, който е изписан на
термостата. Rinnai_####;

9. Върнете се в приложението My Rinnai и натиснете бутона 'OK' (5);

10. Изберете вашата Wi-Fi мрежа (вашия рутер) от списъка;

11. Въведете паролата (6) и натиснете бутона 'ОК' (7);

12. Инсталацията на приложението и регистрирането на уреда
е завършено. Сега може да използвате вашия смартфон за
управление на котела.

Метод на регистриране за Android устройства

Преди да пристъпите към инсталация е нужно да активирате GPS функцията на вашия 
смартфон и да деактивирате 3G/4G/5G свързаността..

1. Следвайте стъпките от 1 до 6 на процедурата за iOS устройства;

2. Изберете вашата Wi-Fi мрежа (вашия рутер) от списъка;

3. Въведете паролата (1) и натиснете бутона ‘OK’ (2);

4. Изберете командата за свързване с приложението, като посочите
Wi-Fi мрежата с номер, който е изписан на термостата (3)Rinnai _
####’;

5. Инсталацията на приложението и регистрирането на уреда
е завършено. Сега може да използвате вашия смартфон за
управление на котела..
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Продуктов лист на термостата  'Wi-Fi Rinnai’

Име на продукта  Термостат WiFi Rinnai 
Модел WF-P100W_EU

Тип инсталация Стенен монтаж

Размери (mm) 120 (A)  x  120 (L)  x  16.6 (P)

237 (само на термостата)
Тегло (gr)

460 (с опаковката)

Захранване DC 12V

                                 ЦО Температура на водата  : 35~80℃  / Температура на околната среда: : 5~40 ℃Температурен
 контрол БГВ От 35 ~ 47℃  се настройва през 1 ℃ ℃    ℃

Консумация на енергия(W) 3.5 (само на термостата)

Консумация на енергия 
в режим на изчакване (W) 0.5 (само на термостата)

Честотен диапазон 2412-2472 MHz

Макс предавана мощност 13.93 dBm

Тип на антената Вътрешна диполна антена

Модулация DSSS. OFDM

Операционна модулация Duplex

WiFi IEEE 802.11b/g/n, 2.4GHz

Свързаност  WiFi мрежа 2.4GHz със защитен протокол  WPA, WPA2

Работен температурен диапазон -20℃  /  70℃

Rinnai Korea Corporation
48, BAEKBEOM-RO 577BEON-GIL,

BUPYEONG-GU, INCHEON, KOREA
 Tel. +82-32-570-8300
Fax. +82-32-578-7024

www.rinnai.co.kr

Производител

над 50 се настройва през 5

Опростена декларация за съответствие

Rinnai Korea Corporation декларира, че радио компонентите спазват Директива 2014/53/EU 

Пълния текст на декларацията за съответсвие може да намерите на сайта www.japangas.bg
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