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КОНДЕНСАЦІЙНИЙ КОТЕЛ BYP-HE 

24 - 28 - 33 - 42 - 45 

Керівництво з монтажу та експлуатації 



На даний виріб нанесено маркування СЕ. Котли відповідають вимогам, викладеним в наступних 
нормативах: 

- Газовий норматив 2009/142/EEC 

- Норматив по продуктивності 92/42/EEC 

- Норматив по електромагнітної сумісності 89/336/EEC 

- Норматив по низьким напруженням 2006/95/EC 

MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
Orhanlı Beldesi, Orta Mahalle, Akdeniz Sokak No: 8 

34959 Tuzla / İSTANBUL 

Tel: (0216) 581 65 00 

Fax: (0216) 304 20 13 

http:// www.baymak.com.tr 

e-mail:yonetim@baymak.com.tr 

Шановний споживач! 

Котел призначений для задоволення всіх Ваших потреб в опаленні і гарячому водопостачанні. 

У даному керівництві Ви знайдете корисні відомості, які допоможуть Вам правильно і ефективно використовувати свій виріб. 

Будь ласка, прочитайте це керівництво перед використанням котла. 

 Щоб уникнути небезпеки і завдання шкоди не залишайте пакувальні матеріали (пластикові пакети, полістирол і т.д.) в доступних для дітей 

місцях. 

 Згідно з резолюцією Головного управління у справах захисту прав споживачів та нагляду за ринком Міністерства торгівлі і митниці 

Туреччини термін служби котлів становить 15 років. Відповідно до чинного законодавства фірма-виробник і постачальник 

зобов'язуються, при необхідності, забезпечити поставку запасних частин, необхідних для підтримки функціонування вироби, і 

ремонт та технічне обслуговування вироби.  

До теперішнього керівництва додається буклет з переліком авторизованих сервісних центрів для 

забезпечення технічного обслуговування вашого ізделія.Наша фірма періодично вносить зміни 

до відомостей про авторизованих сервісних центрах.В зв'язку з чим, Ви можете ознайомитися з 

актуальним переліком авторизованих сервісних центрів в розділі «Авторизовані послуги» на 

нашому веб-сайті. Для отримання докладної інформації, будь ласка, відвідайте офіційний 

веб-сайт компанії. Крім того, Ви можете отримати інформацію про найближче до Вас 

авторизованому сервісному центрі, зв'язавшись зі Службою післяпродажної підтримки за 

вказаними нижче контактними даними. Перший пуск котла повинні здійснювати тільки 

кваліфіковані фахівці авторизованого сервісного центру. В іншому випадку гарантійні 

зобов'язання втратять свою силу. 

ФІРМА-ВИРОБНИК 
 

  

http://www.baymak.com.tr/
mailto:yonetim@baymak.com.tr
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1. ПІДГОТОВКА ДО МОНТАЖУ 

Котел призначений для нагріву води не вище температури кипіння при атмосферному тиску. Він підключається до системи 

опалення і до системи приготування гарячої води відповідно до його характеристиками і потужністю. 

Котел повинен встановлюватися кваліфікованим фахівцем. До установки котла необхідно: 

a) Перевірити, що котел налаштований на роботу з даним типом газу. Дана інформація наведена на упаковці і на табличці 

(шильдике) котла. 

b) Переконатися, що в димоході є достатня тяга, відсутні звуження, і немає надходження сторонніх продуктів згоряння, за 

винятком тих випадків, коли димар спеціально спроектований для обслуговування декількох пристроїв відповідно до чинних 

нормативних актів. 

c) При приєднанні димовивідного патрубка до вже наявного димоходу перевірити, що димохід повністю очищений, тому що 

при роботі котла частки сажі можуть відірватися від стінок димоходу і закрити вихід продуктів згоряння, створивши тим самим 

небезпечну ситуацію. 

d) Необхідно повністю очистити димовідвідної систему від сторонніх домішок. 

Крім того, щоб зберегти дію гарантії на апарат і для підтримки його правильного функціонування, необхідно застосовувати такі 

запобіжні заходи: 

1. Контур ГВП (система гарячого водопостачання): 

1.1. Якщо жорсткість води вище значення 20º F (де 1º F = 10 мг СаСО3 на 1 літр води) слід встановити поліфосфатний 

дозатор або подібну систему для пом'якшення води, яка відповідає чинним нормативам. 

1.2. Ретельно промити обладнання після його установки і перед початком експлуатації. 

2. Контур опалення 

2.1. Нове обладнання 

Перед установкою котла опалювальне обладнання повинно бути попередньо очищено, щоб прибрати можливі відкладення 

або забруднення (шматочки обшивки, спайки, і т.п.), використовуючи для цього речовини, наявні у вільному продажу. 

Речовини, що використовуються для очищення обладнання, не повинні містити концентровану кислоту або луг, які можуть 

роз'їдати метал і пошкоджувати приладдя з пластику і гуми (наприклад, SENTINEL X300 або X400 і FERNOX Rigeneratore для 

опалювального обладнання). При використанні очищувальних речовин необхідно суворо дотримуватися вказівок інструкцій 

щодо їх застосування. 

2.2. Експлуатоване устаткування: 

Перед установкою котла опалювальне устаткування повинно бути попередньо очищено від бруду і відкладень, 

використовуючи речовини, наявні у вільному продажу. Для захисту обладнання від накипу необхідно використовувати 

речовини-інгібітори, такі як SENTINEL X100 і FERNOX Protettivo для опалювального обладнання. При використанні даних 

речовин необхідно суворо дотримуватися вказівок інструкцій щодо їх застосування. 

Нагадуємо Вам, що наявність відкладень (бруд, затори, шлак і інші частинки) в тепловому обладнанні 

призводить до проблем в роботі котла (перегрів, гучність пальника тощо). При недотриманні даних 

рекомендацій апарат знімається з гарантійного обслуговування. 
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Установлення повинне виконуватися з урахуванням несучих здібностей всіх елементів кріплення. Стіна, на якій 

встановлюється пристрій, повинна витримувати його вага. 

Убедитесь в том,что изделие находится в соостоянии равновесия. Закріпити на стіні додається монтажний шаблон. Визначити 

і розмітити точне розташування монтажних отворів.Переконайтеся в тому, що виріб знаходиться в соостояніі рівноваги 

Виріб повинен бути заземлені відповідно до вимог стандарту TSE. Для підключення котла від введення електроживлення 

потрібно кабель NYAF перетином 3x1.5 мм2 згідно TSE. (Номінал запобіжника - 2 ампера.) При підключенні холодної води 

максимальний робочий тиск не повинен перевищувати тиск в конттуре ГВС (8 бар). У разі якщо робочий тиск у водопровідній 

мережі більш 6.5 бар, то необхідна установка редуктора тиску.Підключити котел до однофазної мережі 220-230 В + 

заземлення. Котел призначений для підключення до мережі електроживлення мін.195В макс.255В. Якщо напруга в мережі 

відповідає зазначеному вище межі (195-255 В), то рекомендується використання стабілізатора напруги.   

Вжити заходів щодо захисту вироби від впливу хімічних і фізичних факторів. 

Перевезення і транспортування котла повинно проводитися в оригінальній упаковці з урахуванням маркування на зовнішній 

упаковці вироби. Необхідно захищати котел від впливу факторів (волога, удари, вода іт.п.), які можуть привести до його 

пошкодження або поломки. Перевірте відповідність типу газу в трубопроводі типу, на який розрахований котел. Перевірте 

етикетки на корпусі і упаковці вироби.  

Демонтаж вироби повинен проводити тільки кваліфіковані спеціалісти. Категорично забороняється втручатися в конструкцію 

котла або міняти його внутрішній устрій. 

Перший пуск котла повинен проводитися виключно фахівцями авторизованого сервісного центру. Підготувати та узгодити 

схему підключення газового котла до газопроводу. 

Для продовження терміну служби котла, його необхідно експлуатувати в діапазоні від -10 ° C до 50 ° C. Забороняється 

піддавати котел дії атмосферних агентів (сніг, дощ, вітер і ін.). Котел призначений для установки тільки в закритих 

приміщеннях. 

При недотриманні наведених нижче рекомендацій апарат знімається з гарантійного обслуговування. 

Щоб уникнути небезпеки і завдання шкоди не залишайте пакувальні матеріали (пластикові пакети, полістирол і т.д.) в 

доступних для дітей місцях. 

Фірма-виробник зберігає за собою право вносити необхідні зміни в інструкцію з експлуатації котла.В зв'язку з чим, даний 

керівництво не є зобов'язанням за технічними характеристиками котла.  

2. 2. ПІДГОТОВКА ДО ПЕРШОГО ПУСКУ  

Перший пуск котла повинен виконуватись кваліфікованим фахівцем. Необхідно переконатися в наступному: 

a) Параметри котла по електроживлення, воді і газу відповідають наявним системам електро-, водо-, і газопостачання, 

b) Установка здійснено відповідно до чинних нормативів, 

c) Апарат правильно підключений до електроживлення і заземлення. 

При недотриманні перерахованих вище вимог гарантія від заводу-виготовлювача втрачає свою силу. 

Авторизований сервісний центр зобов'язаний повідомити покупця про наслідки, пов'язаних з недотриманням інструкцій, 

викладених в даному керівництві з установки та експлуатації котла. 
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3. ПУСК КОТЛА 

Для правильного запалювання пальника потрібно: 

1) Підключити котел до електромережі; 
2) Відкрити газовий кран 

РЕЖИМ ЗИМА (ЦЕНТРАЛЬНЕ ОПАЛЕННЯ + ПОБУТОВА ВОДА) 

1) Натиснути на кнопку «ON / OFF» (K2) і переконайтеся в тому, що на дисплеї відобразилися символи крана 

і радіатора. 

2) При відсутності потреби в гарячій воді на дисплеї відобразиться температура води на виході з контуру 

опалення. Щоб змінити налаштування температури контуру опалення проводиться натисненням на кнопки K4 

(підвищити) і K3 (зменшити). При натисканні на кнопки на дисплеї відобразиться значення заданої 

температури. Коли котел включений, на дисплеї горить символ «Полум'я». У режимі опалення на дисплеї 

буде блимати символ «Радіатор». 

3) Щоб змінити налаштування температури контуру ГВП проводиться натисненням на кнопки K6 

(підвищити) і K5 (зменшити) .При потреби в гарячій побутової воді котел переходить в режим ГВП і на дисплеї 

відображається символ «Кран». При необхідності в гарячій побутової воді котел, навіть якщо він працює в 

режимі опалення, автоматично переходить в режим ГВП.  

 

РЕЖИМ ЛІТО (ТІЛЬКИ ПОБУТОВА ВОДА) 

1) Натискати на кнопку «ON / OFF» (K2) до тих пір поки не з'явиться символ «крана». 

2) Щоб змінити налаштування температури контуру ГВП проводиться натисненням на кнопки K6 

(підвищити) і K5 (зменшити). При натисканні на кнопки на дисплеї відобразиться значення заданої 

температури. При потребі в гарячій побутової воді котел автоматично переходить в режим ГВП.
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4. ЗАПОВНЕННЯ СИСТЕМИ 

Регулярно перевіряйте по манометру, щоб тиск знаходився в межах від 0,7 до 1,5 бар при холодній системі 

опалення. При перевищенні тиску відкрийте зливний клапан. Якщо тиск нижче норми відкрийте кран 

заповнення (малюнок 2). Радимо відкривати кран дуже повільно для полегшення відведення повітря. 

У разі частого падіння тиску в контурі зверніться в авторизований сервісний центр. 

5. ВИКЛЮЧЕННЯ КОТЛА  

Для виключення котла необхідно відключити електроживлення приладу. Коли перемикач режимів 

знаходиться в положенні «ВИМКНУТО» котел не працює (на дисплеї з'являється напис OFF), але 

електричний контур котла залишається під напругою і залишається активною функція «захист від 

замерзання». 

6. ВИКЛЮЧЕННЯ НА ТРИВАЛИЙ ПЕРІОД. ЗАХИСТ ВІД ЗАМЕРЗАННЯ 

Рекомендується уникати частих зливів води із системи опалення, тому що часта заміна води призводить до 

непотрібних і шкідливих відкладень накипу всередині котла і теплообменніков.Еслі котел не 

використовується в зимовий період і існує небезпека замерзання, Ви можете використовувати в системі 

опалення незамерзаючі рідини - антифризи (пропіленгліколь з інгібітором корозії). В котлі працює функція 

«захист від замерзання», яка при температурі води на подачі системи опалення менше 5 ° С включає 

пальник; пальник працює до досягнення температури 10 ° С на подачі. 

Функція «захист від замерзання» працює за умови, якщо: 

1. котел підключений до електроживлення. 

2. у мережі є газ. 

3. тиск в системі опалення відповідає встановленим параметрам. 

4. котел не заблокований.
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5. УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ 

При виникненні несправності на дисплеї буде відображений код помилки (наприклад, E01). 

Натисніть кнопку RESET (К1), щоб перезапустити котел. Якщо проблема не усунеться, вимкніть котел і 
зверніться в авторизований сервісний центр. 
 

 

6. ІНСТРУКЦІЇ ПО ДОГЛЯДУ 

Згідно з резолюцією Головного управління у справах захисту прав споживачів та нагляду за ринком 

Міністерства торгівлі і митниці Туреччини термін служби котлів становить 15 років. Відповідно до чинного 

законодавства фірма-виробник і постачальник зобов'язуються, при необхідності, забезпечити поставку 

запасних частин, необхідних для підтримки функціонування вироби, і ремонт та технічне обслуговування 

вироби. 

Для підтримки ефективної і безпечної роботи Вашого котла в кінці кожного зимового сезону, один раз на рік, 

має здійснюватися технічне обслуговування з боку кваліфікованих фахівців. Якісне обслуговування 

забезпечує довгий термін служби і економічний режим роботи системи. 

Для очищення зовнішнього корпусу водонагрівача не використовуйте ніяких абразивних і легкозаймистих 

чистячих засобів (наприклад, гас, спирт і т.п.). Перед чищенням завжди відключайте прилад від мережі 

живлення. 

ПРИМІТКА: Технічне обслуговування, контроль і ремонт котла повинні проводитися фахівцями 

авторизованого сервісного центру лише за місцем знаходження котла, за винятком екстрених випадків. 

Перш ніж приступити до технічного обслуговування котла необхідно відключити його від мережі живлення. 

Щоб уникнути можливих несправностей (порушення герметичності, поширення корпусного шуму від 

пристрою) необхідно виконати монтаж всіх компонентів і кріпильних елементів з особливою ретельністю. 

 

Гарантійні умови: 

Шановний покупець! 

Перш за все, ми хочемо подякувати Вам за вибір нашої продукції. 

Baymak A.Ş. надає гарантію на виріб із зазначеними в даному керівництві технічними характеристиками на термін, 

узгоджений з Головного управління у справах захисту прав споживачів та нагляду за ринком Міністерства торгівлі і митниці 

Туреччини. Гарантія поширюється на будь-які недоліки (несправності) виробів, викликані дефектами виробництва або 

матеріалів. 

Гарантія Baymak A.Ş. не поширюється на вироби, несправності внаслідок недотримання інструкцій по монтажу та 

Коди помилок Пояснення Коди помилок Пояснення 
E01 Збій розпалювання F13 Коротке замикання датчика гарячого 

старту. (Відключити прилад від мережі і повторно включити) 
E02 Несправна система розпалу F34 Низька напруга в мережі 

електроживлення 
E03 запобіжний термостат перегріву F35 Помилка датчика нагріву 
E05 Немає контакту між платою і 

вентилятором F37 Низький тиск води 
E08 Помилка в контурі посилення полум'я F39 Несправність датчика зовнішньої 

температури 
E09 Помилка в контурі безпеки газового 

клапана F50 Несправність температурного датчика 
ГВП 

E12 Помилка EEPROM (програмне 
забезпечення) F51 Несправність датчика PT1000 (бойлер) 

E21 Несправна електронна плата F52 Несправність температурного датчика 
ГВП 

  F53 Несправність термозапобіжника 
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експлуатації обладнання та приладдя до нього та іншими незалежними від виробника причинами, а також на наступні 

несправності, .недостаткі, дефекти, які виникли і / або можуть виникнуть: 

 

1. При покупці вимагайте заповнення фірмового гарантійного талона зі штампом магазину-продавця. Перший введення 

виробу в експлуатацію повинен бути проведений атестованим співробітником спеціалізованої організації. 

2. Гарантія недійсна у разі відсутності на гарантійному талоні штампа фірми-виробника і сервісного центру, внесення 

несанкціонованих змін в гарантійний талон (поправок і виправлень і якщо серійний номер або номер моделі на виробі 

змінений, видалений, стертий або нерозбірливий. 

3. Перед експлуатацією вироби, будь ласка, прочитайте керівництво по установці і експлуатації котла. Гарантія не 

поширюється на вироби, несправності яких викликані некваліфікованим монтажем і / або введенням в експлуатацію, 

недотриманням інструкцій по монтажу та експлуатації обладнання, а також на випадки використання продукції не за 

призначенням. 

4. Гарантія недійсна у разі якщо монтаж і введення в експлуатацію були проведені третьою стороною (приватна сервісна 

організація), а не атестованим співробітником спеціалізованої організації, а також на несправності, викликані 

несанкціонованою модифікацією і внесенням змін в конструкцію виробу. 

5. Гарантія не поширюється на вироби, несправності яких викликані транспортними ушкодженнями, порушенням правил 

транспортування і зберігання після поставки вироби покупцеві. 

6. Гарантія не поширюється на вироби, несправності яких викликані порушенням правил і умов зберігання.  

7. Гарантія не поширюється на пошкодження і несправності, викликані стихійними лихами, зовнішніми / фізичними 

факторами, сезонними погодними умовами і несприятливими факторами навколишнього середовища (нещасний випадок, 

пожежа, землятрясение, повінь, ураган, удар блискавки, застосування незамерзаючих теплоносіїв, забруднення будь-якого 

роду, в тому числі солями жорсткості, замерзання води ін.). 

8. Гарантія не поширюється на пошкодження і несправності, викликані перепадами напруги (висока або низька напруга), 

несправністю електричної мережі, неправильним підключенням фази і нейтральної лінії (обрив фаз). 

9. Гарантія не поширюється на несправності та пошкодження, викликані невідповідністю, нестабільністю і / або мінливістю 

зазначених в Керівництві по установці і експлуатації котла значень технічних параметрів (тиск води, напруга, тиск подачі 

газу, запобіжник, заземлення, тип палива, якість палива ит. д), необхідних / обов'язкових для справної і стандартної 

експлуатації виробу. 

10. Гарантія не поширюється на несправності та пошкодження, викликані сантехнічним обладнанням. 

11. Гарантія не поширюється на несправності та пошкодження, викликані використанням зрідженого газу без дотримання 

належних умов та інструкцій (несправність газового клапана іт.п.) 

12. Гарантія не поширюється на несправності та пошкодження, викликані непроведення споживачем періодичного / 

рекомендованого технічного обслуговування вироби. 

13. Гарантія не поширюється на несправності та пошкодження, викликані використанням виробу в комерційних цілях. 

14. Гарантія не поширюється на несправності та пошкодження, викликані відключенням електрики - води - газу. 

15. Гарантія не поширюється на несправності та пошкодження, викликані збоями в роботі обладнання і / або в мережі 

електропостачання-водопостачання та газопостачання. 

16. Фірма-продавець, дилер, агентство і / або представництво несе відповідальність за надання гарантійного талона 

покупцеві.  

Згідно Закону №: 6502 «Про захист прав споживачів» у разі виявлення дефектів споживач має право скористатися одним з 

перерахованих нижче прав: 

a) Розірвати в односторонньому порядку договір, попередньо повідомивши продавця про повернення вироби, 

b) Вимагати знижку на суму виявленого дефекту без повернення вироби, 

c) У випадку якщо це не вимагає надмірних витрат, вимагати безкоштовний ремонт виробу, 

ç)     Вимагати заміну недоброякісного товару товаром належної якості. 

Фірма-продавець зобов'язана виконати вимогу споживача. Споживачі мають право подавати позов до арбітражних судів 

щодо захисту прав споживачів.  
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9. УСТАНОВКА КОТЛА 

НАСТІННИЙ УСТАНОВКА 

 Виберіть місце розташування котла, потім прикріпіть шаблон до стіни. Підведіть труби до вхідних отворів 

води і газу, розмічені в нижній частині шаблону.

 

 
A- ПОДАННЯ ХОЛОДНОЇ ВОДИ  D- 3/4” ВИХІД ГАЗУ 

B - 3/4” ВИХІД СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ E- 1/2” ВХІД ГВП 

C-1/2” ВИХІД ГВП F- 3/4” ПОВЕРНЕННЯ ІЗ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ   
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УСТАНОВКА ВЕРТИКАЛЬНОГО ДИМОХОДУ 

 

УСТАНОВКА ДИМОХОДУ 

 У комплектацію котла входять аксесуари для кріплення димоходу. 

Котел спеціально спроектований для приєднання до димоходу 

коаксіальної трубою (дві труби різних діаметрів, вставлених одна в 

іншу). 

Дозволяється використовувати лише аксесуари, що 

поставляються або авторизовані виробником пристрою. В 

іншому випадку, гарантія втрачає силу. 

УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ДИМОХОДУ 

Якщо вихід димоходу розташований зовні, то повинен виступати зі стіни не менше ніж на 18 мм з тим, щоб 

на нього герметично встановити погодну насадку для уникнення попадання води. Всі стики повинні бути 

герметизовані і не повинні пропускати продукти згоряння. Проміжок відстані між димарем і виступаючими 

частинами будівлі (вікна, двері і / або вентиляційні труби) не повинна бути менше 0,7 метра. Забезпечте 

нахил труби в бік вулиці - 1см на кожен метр її довжини. 

 Інформація про довжину димоходу приведена в таблиці нижче. 90 ° вигин скорочує можливу повну довжину 

труби на 1м. 45 ° вигин скорочує можливу повну довжину труби на 0,5 м.
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Повітропровід повинен виступати зі стіни не більше ніж на 15 мм. 

При монтажі котлів типу C5 наконечники димоходів і вентиляційних систем не можна розміщувати на протилежних стінах будівлі.  

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ 

Електробезпека котла гарантується лише при правильному заземленні відповідно до діючих нормативів. 

За допомогою доданого трьохжильного кабелю підключіть котел до однофазної мережі змінного струму 220 -230В із 

заземленням. (Номінал запобіжника - 2 ампера.) Переконайтеся в дотриманні правильної полярності. Котел призначений 

для підключення до мережі електроживлення мін.195В макс.255В. Якщо напруга в мережі відповідає зазначеному вище 

межі, то рекомендується використання стабілізатора напруги. 

Використовуйте двополюсний вимикач з відстанню між контактами не менше 3 мм. 

При заміні мережевого кабелю рекомендується використовувати кабель HAR H05 VV-F перетином 3x0.75 мм2 і 

максимальним діаметром 8мм. 

Перш ніж приступити до виконання будь-яких операцій необхідно відключати котел від мережі живлення. 

Монтаж подвійного димоходу типу 
"сендвіч"
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10. КРИВА РОБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК НАСОСА  
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11. СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ЭЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ   
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Конектор  Пин №: Сигнал Пояснення 
X1 1  - 
X2 2 Soil 

Заземлення 
1 Soil 

X3 

8 Input 
Датчик зовнішньої температури 

7 Gnd 
6 RX-TX 

OpenTherm (3.0) 
5 Gnd 
4 Input 

- 
3 Gnd 
2 Input 

Кімнатний термостат 
1 Gnd 

X4 

7 24Vdc 
Газовий клапан DC  

6 Ground 
5 - - 
4 PWM 

Модуляція  вентилятора 3 24Vdc 
2 Tacho 
1 Gnd 

X5 

9 24Vdc - 
8 Input 

Термозапобіжник 
7 Gnd 
6 Input 

Датчик ГВП 
5 Gnd 
4 Input 

Вихідний датчик 
3 Gnd 
2 Input 

Обмежувальний термостат 
1 Gnd 

X7 

10 WP supply Датчик тиску води 
9 WP input Датчик тиску води 
8 WP gnd - 
7 PWM supply 

Насос PWM 
6 PWM output 
5 FS supply 

Датчик ГВП 4 FS input 
3 FS gnd 
2 Input Датчик котла з використанням сонячної 

енергії 
1 Gnd  

X10 3 Контур отопления 
3-ходовий клапан 2 Контур ГВС 

1 Нейтральный 

X11 
4 Фаза 

Живлення вентилятора 
3 Нейтральный 
2 Фаза 

Живлення насоса 
1 Нейтральный 

X12 2 Фаза 
Живлення 

1 Нейтральный 
HT 1 HT1 

Електроди розпалу й іонізації 
2 - 

CN1 

1  

Зарядний пристрій на сонячних батареях 
PCB 

2  

3  

4  

5  

6  
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12. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

BAYMAK BYP-HE  
24 28 33 42 45 

Категорія газу  Iİ2H3B/P II2H3B/P II2H3B/P II2H3B/P II2H3B/P 
Максимальне теплове навантаження - контур 
опалення кВт 22,6 27 31 40 42,5 
Мінімальна теплове навантаження - контур 
опалення кВт 4,5 5,4 6 9,5 10,3 
Максимальна теплова потужність - контур 

опалення 80-60°C 
кВт 22,1 26,2 30,1 38,7 41 

ккал / г 19000 22600 25970 33282 35260 
Мінімальна теплова потужність - контур опалення 

80-60°C 
кВт 4,3 5,2 5,7 9,1 9,7 

ккал / г 3700 4470 4900 7826 8342 
Максимальна теплова потужність - контур 

опалення 50-30°C 
кВт 24 28,6 33 42 45 

ккал / г 20640 24590 28380 36120 38700 
Мінімальна теплова потужність - контур опалення 

50-30°C 
кВт 4,7 5,7 6,35 9,8 10,8 

ккал / г 4040 4900 5460 8428 9288 
Максимальне теплове навантаження – контур 
ГВП кВт 24,3 27,4 31,2 40 42,5 
Клас продуктивності - Згідно Директиви ЕС 92/42  - ★ ★★★ 
Максимальний тиск контуру опалення бар 3 
Ємність розширювального бака л 8 8 | 10 | 12 | 12 
Тиск на вході розширювального бака бар 0,5 
Максимальний тиск води  – контур ГВП бар 8 
Мінімальна динамічний тиск – контур ГВП бар 0,15 
Мінімальний вихід ГВП л/хвил.. 2 
Витрата ГВП (AT=30°C) л/хвил.. 11 | 12,5 1 14,2 | 18 | 18,6 
Тип димоходу — C13-C33-C53- B23 
Діаметр коаксіального димоходу мм 60 
Діаметр коаксіального воздуховода мм 100 
Діаметр подвійного димоходу типу "сендвіч" мм 80 
Діаметр подвійного воздуховода типу «сендвіч» мм 80 
Максимальна температура димових газів °C 80 
Клас NOx — 5 
Тип газу — G20 
Тиск газу мбар 20 
Напруга електроживлення В 230 
Частота мережі Гц 50 
Електричне навантаження Вт 145 
Вага нетто кг 44 45 46 49 49 
Габарити висота мм 802 
 ширина мм 450 
 глибина мм 340 
Клас захисту IP   IP X4D 

 



 

 

MAKINA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
OrhanlI Beldesi, Orta Mahalle, Akdeniz Sokak No: 8 

34959 Tuzla / İSTANBUL 
Tel: (0216) 581 65 00 
Fax: (0216) 304 20 13 

http:// www.baymak.com.tr 
e-mail:yonetim@baymak.com.tr 
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