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КОТЛИ ОПАЛЮВАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ ВОДОНАГРІВАЛЬНІ 
«TENKО» СЕРІЇ STANDART DIGITAL, STANDART DIGITAL PLUS

У зв’язку з постійним вдосконаленням конструкції і технології виготовлення виробу 
можливі відхилення конструкції виробу від вимог паспорта, які не впливають на умо-
ви експлуатації і роботу виробу.

БУДЬ ЛАСКА, УВАЖНО ОЗНАЙОМТЕСЬ З ЦИМ КЕРІВНИЦТВОМ!

При покупці опалювального електричного водогрійного апарату (далі - пристрій) 
перевірте його комплектність, наявність штампа магазину і дати продажу  
в «Керівництві з експлуатації» (далі - Керівництво), відривного талона, правильність  
і повноту заповнення талонів даного Керівництва.
Перш ніж приступити до монтажу та експлуатації пристрою, уважно 
ознайомтесь з даним Керівництвом, оскільки правильний монтаж, налаштування  
та обслуговування пристрою забезпечить його довготривалу і безпечну експлуатацію.

ЗБЕРІГАЙТЕ ЦЕ КЕРІВНИЦТВО ПРОТЯГОМ ВСЬОГО ГАРАНТІЙНОГО 
CТPOKУ. ПРИ ЙОГО ВТРАТІ ВИ ВТРАЧАЄТЕ ПРАВА НА ГАРАНТІЙНИЙ  
PEMOHT ПРИСТРОЮ.

1. ПРИЗНАЧЕННЯ ВИРОБУ 

1.1. Пристрій призначений для теплопостачання у приміщеннях з примусовою 
циркуляцією теплоносія в замкнутій системі опалення і автоматичної підтримки 
температурного режиму. Пристрій може використовуватися автономно або разом  
з пристроями, що працюють на інших видах палива (газ, вугілля, тощо).
1.2. Внутрішній надлишковий тиск в замкнутій системі опалення не має перевищувати  
2,5 бар. Тиск підпору (перед насосом) має бути не менше 0,8 бар.
1.3. Приміщення для монтажу пристрою повинні мати такі граничні кліматичні 
параметри:
 • температура від 1 до 40 °С;
 • атмосферний тиск від 84 до 107 кПа (від 630 до 800 мм рт. ст.);
 • відносна вологість повітря в приміщенні до 80% при 25 °C.
1.4. Пристрій не призначений для експлуатації в приміщеннях: вологих, 
вибухонебезпечних, з агресивним середовищем.
1.5. Під час експлуатації необхідно регулярно спостерігати за роботою пристрою.
1.6. Можливе застосування: як самостійного пристрою, або в комбінованому опаленні 
(паралельне підключення до газових або твердопаливних котлів).

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИСТРОЮ НА ОБ’ЄКТАХ, ДЕ ВІДСУТ-
НІ ЛЮДИ, ЩО СПОСТЕРІГАЮТЬ ЗА ЙОГО СТАНОМ І РОБОТОЮ.

ПРИЗНАЧЕННЯ ВИРОБУ
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ / КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Таблиця 1.

Технічні характеристики електрокотлів

SDКЕ
(Standart Digital)

SDКЕ+
(Standart Digital Plus)

ДовжинахШиринахГлибина 
(з урахуванням патрубків 
та інших елементів)

623х262х174 675х383х235

Маса (не більше), кг 18 40

Приєднувальні патрубки, дюйм 3/4

Напруга живлення (однофазної/
трифазної мережі), В 220 В (±5-10%),50 Гц/380 В (±5-10%), 50 Гц

Номінальна споживана 
потужність, кВт 3/4,5/6/7,5/9/10,5/12/15/18/21/24/30/36

Тип нагрівача ТЕН

ККД, % 99

Максимальний тиск в системі, Бар 3

Регулювання опалювального 
контуру,  °С

Цифрове 0 °С - 80 °С по воді,
Цифрове 1 °С - 40 °С по повітрю

Клас захисту IP20

Ємність нагрівального бака, дм3 1,7 1,7/6,6

2.1. Основні характеристики пристрою наведені в таблиці 1.
2.2. Нагрів теплоносія в системі опалення здійснюється за допомогою трубчастого 
елeктpoнaгpівaльного елементу (далі – ТЕН).
2.3. Завдяки вбудованому терморегулятору здійснюється автоматична підтримка за-
даної температури теплоносія в системі опалення. 
2.4. Підвищена надійність і електробезпека.
2.5. Екологічно безпечний, простий в монтажі та експлуатації.
2.6. Пожежна безпека (відсутність високотемпературних сполук і ущільнень).
2.7. Низький рівень шуму.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
3.1. Пристрій електричний водонагрівальний –1 шт.
3.2. Керівництво з експлуатації і гарантійний талон –1 шт.
3.3. Пакувальна тара – 1 шт.

Примітка: Допоміжні матеріали для монтажу пристрою в комплект поставки не 
входять і повинні бути придбані окремо.
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4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

4.1. Установку та підключення пристрою до електромережі виконуйте за технічними 
умовами, виданими власником електромережі. У технічних умовах повинні бути 
вказівки заходів безпеки, які наведені в даному розділі.
4.2. Конструкція пристрою розроблена для підключення до електромережі з глухо за-
земленою нейтраллю (система TN-S) з частотою 50 Гц однофазного струму напругою 
220 (+11) В або трифазного струму напругою 380 (+19) В (в залежності від модифікації).
4.3. Підключення пристрою виконувати трьома одножильними дротами в разі підклю-
чення до мережі 220 В (L + N + PE) або п’ятьма одножильними дротами в разі підклю-
чення до мережі 380 В (3xL + N + PE). Переріз дротів показаний в таблиці 2 в пункті 7.
4.4. Корпус пристрою повинен бути заземлений спеціальним (окремим) РЕ провідни-
ком площею перерізу не менше площі перерізу фазного провідника (ПУЕ 2009 п. 1.7).

УВАГА!
Категорично забороняється використовувати для заземлення метало-
конструкції водопровідних, опалювальних і газових мереж! Контроль ці-
лісності заземлення повинен виконуватись перед кожним включенням 
пристрою в роботу.

4.5. Стан заземлення підлягає обов’язковому періодичному контролю не рідше одно-
го разу в шість місяців (згідно п.2.7.9 ПТЕЕС).
4.6. Система електричного опалення будівлі повинна мати металевий зв’язок з мета-
локонструкціями, пов’язаними з землею.
4.7. Установку, підключення до електромережі та обслуговування повинен викону-
вати персонал, який має допуск не нижче III кваліфікаційної групи з електробезпе-
ки для електроустановок з напругою до 1000 B. Роботи повинні виконувати особи, 
ознайомлені з будовою виробу, схемою підключення, діючими Правилами безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів і Правилами технічної експлуатації елек-
троустановок споживачів.
4.8. Всі роботи з огляду, профілактики та ремонту повинні проводитися тільки після 
відключення ланцюгів електроживлення.
4.9. Після підключення пристрою до системи опалення та електромережі повинні 
бути проведені пусконалагоджувальні роботи атестованою для таких робіт органі-
зацією, що передбачають:
 • перевірку правильності підключення пристрою до системи опалення;
 • перевірку правильності підключення пристрою до електромережі;
 • запуск пристрою і регулювання його роботи;
 • інструктаж споживача стосовно правил експлуатації.

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ
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ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ / УСТРІЙ ТА ПРИНЦИП РОБОТИ

5. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:
5.1. Забороняється використовувати теплоносій (воду) з системи опалення для побу-
тових потреб.
5.2. Забороняється включати пристрій, не заповнений водою, при перекритих венти-
лях підключення пристрою і при замерзанні теплоносія в системі опалення.
5.3. Забороняється включати пристрій без примусової циркуляції теплоносія.
5.4. Забороняється залишати пристрій без нагляду при його експлуатації.
5.5. Забороняється здійснювати монтаж і пусконалагоджувальні роботи самостійно 
особам, які не мають відповідного дозволу.

УВАГА! ПРИ ПОРУШЕННI ПРАВИЛ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПРИСТРОЮ 
ГАРАНТІЙНI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ПРИПИНЯЮТЬСЯ.

6. УСТРІЙ ТА ПРИНЦИП РОБОТИ
6.1. Пристрій являє собою сталевий резервуар з патрубками для підведення і відве-
дення теплоносія. З торця резервуара на різьбі закручений ТЕН. Пристрій поставля-
ється в компактному корпусі вбудована система управління. 
6.2. Принцип роботи пристрою полягає в нагріві теплоносія задопомогою блока ТЕ-
Нів, розташованого в теплообміннику. Теплоносій надходить через нижній патрубок, 
нагрівається і виходить з теплообмінника в систему опалення, циркулюючи 
в замкнутій системі, проходячи кожен раз через 
теплообмінник з блоком ТЕНів.
6.3. Налаштування див. в розділі 4 «Система керування».
6.4. Електричні принципові схеми на котел можете знайти 
на сайті tenko.ua в розділі "Техпідтримка " або за QR кодом.

Мал. 1. Зовнішній вигляд електрокотлів Standart Digital та Standart Digital Plus. 

«Standart Digital»

Вихід теплоносія «Подача» Вихід теплоносія «Подача»

Вхід теплоносія «Обратка»

«Standart Digital Plus»

378 мм 234 мм261 мм 176 мм

Вхід теплоносія «Обратка»

67
4 

м
м

61
8 

м
м
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7. МОНТАЖ ЕЛЕКТРОКОТЛА

Дякуємо за придбання електричного котла TENKO, виготовленого нашою компанією!

Просимо Вас уважно ознайомитися з даним розділом, правильно виконати 
підключення до Вашого гідравлічного контуру, до системи електрожив-
лення і контуру заземлення.

Не дoвіpяйme виконання цих робіт випадковим людям, уникайте самостій-
них некваліфікованих дій – це небезпечно! Пам’ятайте, що без позначки 
про проведення пусконалагоджувальних робіт в «Керівництві» монтажної 
організації, Ви можете втратити право на безкоштовний гарантійний 
ремонт!

До обслуговування виробу допускається персонал, що ознайомився з да-
ним Керівництвом, який має досвід в експлуатації промислових електрич-
них водонагрівальних установок.

7.1. Розпакуйте виріб (в умовах знижених температур на вулиці, монтаж обладнання 
проводити не раніше ніж через 6 годин, після занесення в тепле приміщення).

Електрокотел встановлюється в приміщеннях, що не містять шкідливих 
парів кислот, вибухонебезпечних газів, струмопровідного пилу, з віднос-
ною вологістю повітря не більше 80% при 25 °С. Монтаж водонагрівача  
в опалювальну систему повинен виконуватися фахівцями, які мають дос-
від у проведенні сантехнічних робіт.

Електромонтажні роботи по підключенню водонагрівача повинні прово-
дитися при обов’язковому дотриманні вимог ПУЕ, ПТЕ і ПТБ і чинного 
законодавства України.

7.2. Зафіксуйте електрокотел:
• відкрутіть гвинти, що тримають передню кришку електрокотла та акуратно 
  зніміть її;
• при монтажі електрокотел слід закріпити на стіні анкерами через отвори в кро-
нштейнах на його задній стінці, забезпечивши необхідні для обслуговування від-
стані до бокових стін (не менше 250 мм від бокової частини котла) і відстань до 
підлоги (не менше 525 мм від нижньої частини котла.

7.3. При підключенні електрокотла до системи опалення, допускається установка на 
його вхідному та вихідному патрубку кульових кранів чи інших засувок з прохідним 
перерізом не менше ¾ʺ�
7.4. Підключіть електроживлення через захисний автоматичний вимикач та пристрій захи-
сту обладнання (УЗО) до відповідних клем електрокотла. Переріз дротів повинен відпові-

МОНТАЖ ЕЛЕКТРОКОТЛА
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дати потужності придбаного електрокотла. Зверніться до таблиці 2 цього Керівництва (пе-
реріз вказаний для мідного дроту з ПВХ ізоляцією, прокладеного відкрито). Категорично 
забороняється включення нагріву водонагрівача при закритій запірній арматурі.
В системі теплопостачання має бути встановлений захисний пристрій для запобігання переви-
щення тиску (запобіжний клапан), з тиском спрацювання не більше 0,3 МПа (3 кг/см2 або 3 бар).

Таблиця 2.

Номінальна  
потужність, кВт

Напруга  
живлення, В

Розрахункова 
сила струму 

однієї фази, А

SDK E, SDK E+
Переріз мідного дроту, кв. мм

SDKE SDKE+

3 220 14 2*1,5
380 4,5 4*1,5

4,5 220 21 2*2,5
380 7 4*2,5

6 220 28 2*4
380 9 4*2,5

7,5 220 34 2*4
380 12 4*4

9 220 41 2*6
380 14 4*4

10,5 380 16 4*4
12 380 19 4*6 4*10
15 380 23 4*6 4*10
18 380 28 4*10
21 380 32 4*10
24 380 37 4*10
30 380 46 4*16
36 380 55 4*16

8. ПІДКЛЮЧЕННЯ КОТЛА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ

8.1. Вимога обов'язкова до виконання: перед першим запуском котла в системі опа-
лення, необхідно видалити повітря зі стакану циркуляційного насоса через спускну 
пробку, шляхом її викручування до тих пір, поки не почне витікати вода, потім за-
крутити її у початкове положення. Підключіть котел до системи опалення, заповніть 
систему теплоносієм (тиск від 0,8 до 2,5 бар). Впевніться в тому, що автоматичні по-
вітревідвідники та запірна арматура знаходяться у відкритому положенні. Після за-
повнення системи опалення теплоносієм перевірте герметичність з’єднань котла, при 
необхідності підтяніть їх.
8.2. Впевневшись в герметичності з’єднань та відсутності повітря в системі опалення, 
підключіть живлення котла через захисний вимикач та пристрій захисного відключен-
ня, закрийте передню кришку, закріпіть її гвинтами, після цього увімкніть котел.
8.3. Виставте необхідні Вам параметри та впевніться в нормальній роботі пристрою.
При виникненні будь-яких питань щодо справності котла, зверніться у Сервісний центр ком-
панії виробника. Контакти Сервісних центрів містяться у додатку до цієї інструкції  та в п.13.3.

МОНТАЖ ЕЛЕКТРОКОТЛА/ПІДКЛЮЧЕННЯ КОТЛА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ
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ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ/ПІДКЛЮЧЕННЯ КОТЛА ДО ОПАЛЮВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ

3

5

54

2 2

1

Мал. 2. Схема однопровідної системи
водяного опалення з примусовою 
циркуляцією

Основні елементи системи опалення:
1 – електрокотел
2 – опалювальна батарея
3 – система безпеки і розширювальний бак
4 – циркуляційний насос
5 – запірний вентиль

Підключення вoдoнaгpiвача до електромережі здійснюється через автома-
тичний вимикач, розрахований на номінальний струм водонaгpівача, кабелем 
або монтажним дротом через пристрій захисного відключення (п3в), розра-
хований на номінальний струм водонaгpівача. Рекомендований диференційний 
струм 30 мА. Фазні дроти слід підключити відповідно до маркування до клем 
вхідного клемника і нульовий дріт на відповідний клемник. При підключенні 
слід перевірити затяжку вcіx доступних контактних з’єднань і при необхід-
ності підтягнути.

9. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

9.1. Ремонт і технічне обслуговування рекомендується виконувати фахівцям, що ма-
ють відповідну кваліфікацію. За придбанням запасних частин звертатися в Сервісний 
центр виробника.
9.2. Технічне обслуговування пристрою проводиться тільки після відключення елек-
троживлення.
9.3. При експлуатації пристрою необхідно не менше одного разу на сезон перевіряти 
надійність кріплень кабелів, дротів, затягування різьбових з’єднань.
9.4. У разі заміни ТЕНа термостійка гумова прокладка замінюється на нову.
9.5. Для роботи пристрою і вузлів системи опалення без пошкоджень внаслідок ко-
розії металу, відкладень шламу та накипу, теплоносій повинен відповідати наступним 
вимогам, представленим в таблиці 3.

Таблиця 3.

Загальна жорсткість не більше,  мкг-екв/кг 20

Щільність при 20 °С, г/см3 1,0-1,15

Вміст механічних домішок Неприпустимо

Вміст зважених часток Неприпустимо

Корозійний вплив на метали, г/м2 на добу не більше 0,1

Спінювання, стійкість піни, с не більше 3

Показник  кислотності (PH) 7,5-11,0
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10. ПРАВИЛА ЗБЕРІГАННЯ

10.1. Зберігати пристрій необхідно в упакованому вигляді в закритому приміщенні. 
Температура в приміщенні повинна бути від 1 до 40 °С, а відносна вологість повітря 
не більше 80% при 25 °С.
10.2. Забороняється зберігати пристрій у вибухонебезпечних приміщеннях і примі-
щеннях з агресивним середовищем.
10.3. Пристрій необхідно перевозити закритими транспортними засобами.
10.4. Температура навколишнього повітря при транспортуванні повинна бути  
від -10 °С до +50 °С, відносна вологість до 80% при температурі 25 °С.

11. МОЖЛИВІ НЕПОЛАДКИ

Потенційні проблеми в роботі пристрою, а також рекомендації щодо їх усунення, 
представленні в таблиці 3 в пункті 14.3. В інших випадках просимо Вас звернутися до 
Сервісного центру компанії, контакти якого Ви знайдете в пункті 13.3.

12. ЕФЕКТИВНІ СХЕМИ ПIДКЛЮЧЕННЯ ЕЛЕКТРОКОТЛА

Істотну економію енepгopecypcів і ефективність обігріву приміщення може внести 
правильне конфігурування Вашої системи опалення. Ми пропонуємо ознайомитися 
з видами підключення і швидкого виходу на робочий режим електрокотла. Нижче 
наведені ефективні схеми підключення електрокотла, які на практиці довели свою 
високу економічність, хорошу динаміку виходу на робочий режим.
Високоефективною є схема з використанням теплообмінника. Дозволяє швидко вий-
ти на робочий режим і зменшити енерговитрати за рахунок малого літражу в малому 
контурі і повернення більш нагрітого теплоносія в котел. Теплообмінник розрахову-
ється під кожну систему опалення самостійно. Контур електрокотла має малий об’єм, 
що дозволяє працювати в високотемпературному режимі, а отже (через нелінійний 
нагрів теплоносія) істотно зменшується час роботи котла на догpівання теплоносія.
При використанні багатотарифних електролічильників, рекомендуємо використову-
вати в системі опалення тепловий акумулятор.

ПРАВИЛА ЗБЕРІГАННЯ / МОЖЛИВІ НЕПОЛАДКИ

Мал. 3. Схема з використанням 
теплообмінника

Елементи схеми з теплообмінником:
1 – опалювальний радіатор
2 – теплообмінник
3 – нагрівальний котел
4 – циркуляційний насос 
5 – розширювальний бак
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ЕФЕКТИВНІ СХЕМИ ПIДКЛЮЧЕННЯ ЕЛЕКТРОКОТЛА

Коли тариф на електроенергію низький (нічний), отриману теплову енергію Ви може-
те акумулювати. Котли TENKO через високу динаміку нагріву дозволяють за корот-
кий термін нагріти тепловий акумулятор (при правильному розрахунку) до високої 
температури. При цьому тиск в тепловому акумуляторі відповідає тиску в системі.

Для економії енергоресурсів (газу, твердого палива та електроенергії) використову-
ють комбіноване опалення. Послідовна і паралельна схеми підключення електрично-
го котла представлені на малюнку 4. 

Всі електрокотли (незалежно від виду нагрівання) запускаються шляхом перекриття 
всіх опалювальних радіаторів в системі за винятком одного.
Після виходу включеного радіатора на температуру 60 °С, поступово включати інші 
радіатори і контролювати температурні режими котла (температуру теплоносія на 
«Вході» та «Виході»). Це допоможе уникнути тривалої безперервної роботи котла  
в момент розгону до нормального економічного режиму роботи. 

Елементи схеми з теплоакумулятором:
1 - опалювальний радіатор
2 - теплообмінник
3 - нагрівальний котел
4 – циркуляційний насос
5 - теплоакумулятор
6 - автоматика управління 
7- керований вентиль 
8 - розширювальний бак

Мал. 4. Схема з використанням 
теплоакумулятора
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А -  послідовне підключення до системи;
Б -  паралельне підключення до системи;
1 - газовий котел
2 - електричний котел 
3 - циркуляційний насос
4 - датчик зворотного трубопроводу 
електричного котла
5 – датчик прямого трубопроводу 
електричного котла
6 - система управління газовим 
котлом

Мал. 5. Комбіноване опалення. 
Схеми підключення електрокотла
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ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

13. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Гарантійне обслуговування пристрою здійснюється тільки при наданні правильно 
заповненого гарантійного талону з вказаною датою продажу та розрахункового 
документа, який передбачено законодавством України, з вказаною торгівельною 
організацією, найменуванням товару та датою продажу.
Гарантійне обслуговування не здійснюється у випадку відсутності або не правиль-
но заповненого гарантійного талону (відсутня назва моделі, дата продажу, штамп 
торгівельної організації, підпис продавця), або талон має ознаки сумнівного похо-
дження.
У випадку втрати Споживачем гарантійного талону або розрахункового документа, 
їх відновлення здійснюється в порядку передбаченому законодавством України.
Гарантійне обслуговування не здійснюється, якщо відсутня відмітка про проведен-
ня пусконалагоджувальних робіт: назва організації, дата проведення, адреса уста-
новки пристрою, штамп організації, що проводила пусконалагоджувальні роботи, 
підпис виконавця пусконалагоджувальних робіт, та підпис Власника пристрою.
Гарантійне обслуговування не здійснюється у випадку відсутності оригінальної 
упаковки на пристрій.
Гарантійне обслуговування пристрою здійснюється в Сервісних центрах, доставка 
пристрою в Сервісні центри здійснюється Власником пристрою за його рахунок.
13.1. Гарантія виробника на складові частини пристрою
13.1.1. Гарантійний термін експлуатації ТЕНу (нагрівального елементу) 12 місяців з 
дня продажу Споживачу, але не більше 24 місяців з дня випуску на заводі-виробнику.
13.1.2. Гарантійний термін експлуатації базової автоматики пристрою (циркуля-
ційний насос, модульні контактори, плати керування та комутації, датчик прото-
ку, реле тиску, перетворювач тиску, автоматичний повітревідвідник, запобіжний 
клапан, розширювальний бак, капілярний термостат, термометр, термоманометр, 
аварійний термовимикач) 12 місяців з дня продажу Споживачу, але не більше 24 
місяців з дня випуску на заводі-виробнику.
13.1.3. Гарантійний термін інших складових пристрою складає 24 місяці з дня прода-
жу Споживачу.
13.1.4.  Виробник зобов’язується протягом гарантійного терміну експлуатації безо-
платно виправляти дефекти пристрою, якщо вони виникли не внаслідок порушення 
Споживачем правил користування пристроєм або його зберігання. Гарантійний ре-
монт здійснює завод-виробник або його представники, інформація про яких 
перебуває в додатку до цього талону. При її відсутності, або недостовірності Ви мо-
жете звернутися до представника компанії-виробника.
13.1.5. Зазначені в п.13.1.1, 13.1.2, 13.1.3 гарантійні строки обчислюються від дня 
продажу виробу. Дата продажу виробу вказується в гарантійному талоні  і чеку по-
купки. При відсутності дати продажу в чеку покупки, гарантійний строк обчислюється 
з моменту виготовлення пристрою. Дата виготовлення пристрою зазначена в паспор-
ті на пристрій.
13.1.6. Гарантійні строки щодо складових частин, які було замінено під час гаран-
тійного обслуговування, не можуть перевищувати строки вказані в п.13.1.1, 13.1.2, 
13�1�3�



www.tenko.ua 13

13.2. Дострокове припинення гарантійного терміну
Гарантійний термін припиняється до закінчення зазначеного в п.13.1.1, 13.1.2, 13.1.3 
періоду часу, при наступних обставинах:

• порушення Споживачем правил установки, зберігання, транспортування та екс-
плуатації пристрою;
• експлуатація з несправною базовою системою автоматики і зовнішньою систе-
мою управляння рекомендованою Виробником;
• пристрій експлуатується в приміщенні, де ведуться будівельні або ремонті робо-
ти (відкладення пилу і бруду на складових частинах пристрою можуть вивести їх  
з ладу, призвести до аварійної ситуації);
• самостійний ремонт, демонтаж, заміна складових частин, що порушують працез-
датність пристрою;
• нанесення пристрою механічних пошкоджень;
• невідповідність параметрів електромереж або умов експлуатації;
• використанні пристрою з метою, до якої він не призначений;
• відсутність на корпусі таблички з серійним номером, або її пошкодження;
• відсутність системи безпеки в системі опалення;
• наявність слідів впливу вологи, попадання в середину пристрою сторонніх пред-
метів (в т.ч. комах);
• відкладення на ТЕНі, або інші відкладення в складових частинах пристрою;
• поломки, викликані замерзанням, надлишковим тиском в системі та іншими по-
дібними причинами;
• дефекти, викликані неправильним підключенням до електромережі або до сис-
теми опалення;
• ушкодження, викликані діями сторонніх осіб;
• удар блискавки, пожежа, затоплення та інші стихійні лиха.

13.3. Додаткові послуги та інформація
Ми рекомендуємо скористатися послугами нашого Головного Сервісного центру для 
проведення щорічного профілактичного обслуговування пристроїв з подальшою про-
лонгацією терміну гарантії на 12 місяців.
Через мережу наших Сервісних центрів Ви можете придбати комплектуючі до при-
строю, а також отримати необхідну технічну консультацію. Адреси та телефони 
Сервісних центрів Ви можете дізнатися в Головному Сервісному центрі. 

Рішення про гарантійну або платну форму виконання ремонтних робіт протягом га-
рантійного терміну приймається працівником уповноваженої сервісної служби.

Телефон Головного Сервісного центру 098 227 5119, 063 017 6804

Електронна адреса Головного Сервісного центру tenkoservice@gmail.com

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
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14. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ

14.1.  Логіка роботи та режими 
Система керування (СК) котла вмикає та вимикає нагрів згідно певних умов. Умови 
комутації можуть бути основними та додатковими. Також з метою економії електро-
енергії та подовження строку служби циркуляційного насосу передбачена функція 
автоматичної комутації насосу. Як основні так і додаткові умови беруть участь в ло-
гіці керування нагрівом, але керування насосом здійснюється завжди тільки згідно 
основних умов. В залежності від режиму, основними або додатковими умовами ко-
мутації можуть бути: досягнення заданої температури теплоносія або температури 
повітря, факт замикання або розмикання клеми «Комн.терм» зовнішнім пристроєм. 
Поточний стан теплоносія відстежується СК у кожному із режимів, але в залежності 
від режиму досягнення його поточного значення одного з порогів діапазону може 
бути як основною так і додатковою умовою комутації. Комутація нагріву і насоса роз-
ділені часовими інтервалами, званими паузами включення і виключення насоса. Пау-
за включення – інтервал часу між моментами включення насоса і початком нагріван-
ня ТЕНа. Пауза виключення – інтервал часу між моментами припинення нагрівання 
ТЕНа і вимиканням насоса. Пауза включення слугує для стравлювання накопиченого 
в системі повітря через автоматичні повітревідвідники, перед початком нагрівання. 
Пауза виключення – для відводу тепла від розігрітого ТЕНа в систему після виклю-
чення нагріву.
14.1.1.  Режим «Вода»
У режимі «Вода» система керування підтримує температуру теплоносія в заданому 
діапазоні, для чого користувач задає два значення – температуру теплоносія, при 
якій нагрів вимикається (верхній поріг діапазону) та температуру, при охолодженні 
до якої, нагрів поновлюється (нижній поріг). В даному режимі досягнення нижнього 
та верхнього порогів температури теплоносія є основними і єдиними умовами керу-
вання комутацією, тому запуск пауз включення і виключення насоса відбувається 
також згідно цих умов (відповідно).
14.1.2.  Режим «Повітря»
На відміну від режиму «Вода», режим «Повітря» має як основні так і допоміжні умови 
комутації. Основними умовами є досягнення нижнього та верхнього порогів темпера-
тури повітря, а додатковими – досягнення нижнього та верхнього порогів температури 
теплоносія. Для даного режиму необхідно задати чотири значення: температуру пові-
тря, при досягненні якої нагрів вимикається та температуру повітря, при охолодженні до 
якої, нагрів поновлюється, а також температуру теплоносія, при якій нагрів вимикається 
та температуру теплоносія, при охолодженні до якої, нагрів поновлюється. Перші два 
значення обумовлюють діапазон, в межах якого відбувається нагрів згідно температури 
повітря, наступні два – діапазон, в межах якого відбувається нагрів згідно температури 
теплоносія. Але СК дозволяє нагрів тільки у тих випадках, коли поточні значення (значен-
ня датчиків) температур повітря та теплоносія знаходяться у серединах своїх діапазонів 
одночасно. Якщо хоча б одне з поточних значень виходить за межі свого встановлено-
го діапазону (або досягає його верхнього порогу) нагрів припиняється, з тією різницею, 
що при виході за межі діапазону температури повітря вимикається не тільки нагрів, але  
і насос, а при виході за межі діапазону температури теплоносія насос продовжує роботу.
Процес зміни поточної температури повітря є більш інерційним, ніж процес зміни 
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поточної температури теплоносія, тому за той час доки поточна температура повітря 
досягне верхнього заданого значення діапазону, поточна температура теплоносія 
встигне декілька разів вийти за межі свого встановленого діапазону і повернутися  
в його межі, тому до тих пір доки СК вимкне нагрів і насос за температурою повітря, 
за температурою теплоносія нагрів вимкнеться і знову поновиться не один раз.
14.1.3.  Режим «Зовнішній»
Даний режим схожий на попередній, лише з тією різницею, що основними умовами 
комутації у ньому є факти замикання та розмикання клеми «Комн. терм». Замикання 
клеми «Комн. терм.» вмикає насос та дозволяє нагрів. Розмикання клеми Комн. терм. 
забороняє нагрів та вимикає насос. Таким чином, у режимі «Зовнішній», на відміну від 
режиму «Повітря», в якості основних умов комутації не використовується досягнення 
нижнього та верхнього порогів встановленого діапазону температури повітря, тому 
користувачу залишається задати нижній та верхній пороги діапазону температури те-
плоносія, досягнення яких, як і у режимі «Повітря», є допоміжними умовами комутації.

14.2.  Індикація та налаштування параметрів
Налаштування котла Tenko Standart Digital здійснюється за допомогою панелі на-
лаштувань, яка знаходиться на передній частині корпусу котла та зображена на ма-
люнку 6. 

Індикатор «Нагрів», що знаходиться праворуч у верхньому ряду індикаторів, оповіщає 
про подачу напруги на ТЕНи, тобто про увімкнений нагрів в даний момент. Інші три 
індикатора з верхнього ряду «Вода», «Повітря», «Зовнішній» сповіщають про обраний 
режим роботи. Нижче, під верхнім рядом індикаторів, розташовані 3 великих семис-
егментних знакомісця, призначених для відображення поточних значень параметрів. 
Ще нижче, ряд з семи невеликих семисегментних знакомісць, призначених для відо-
браження встановлених значень параметрів. У самому низу панелі розташовані кно-
пки «Потужність», «Меню», «Вгору / +» і «Вниз / -» для налаштування обраних значень 
параметрів. Котел має наступні параметри: температура теплоносія, температура по-
вітря, стан клеми «Комн. терм.», обрана ступінь потужності, поточне значення тиску, 
пауза включення насосу, пауза виключення насосу.

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ

Мал. 6. 
Пояснення функцій
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Після ввімкнення котла на дисплеї відобразяться раніше задані налаштування та 
статус нагріву. 
Блимаючий раз у секунду індикатор «Вода» вказує на обраний однойменний режим 
роботи, при цьому великі цифрові знакомісця відображають поточне значення датчи-
ка температури теплоносія, а маленькі – задані верхній та нижній пороги діапазону 
температур теплоносія, в межах якого відбувається нагрів в даному режимі. В цьому 
режимі індикатори двох неактивних режимів світяться постійно, щоб при необхідно-
сті змінити режим було видно куди натискати. 
У режимі «Повітря» індикатори «Повітря» і «Вода» засвічуються почергово по 5 се-
кунд, вказуючи, наразі, на те які параметри відображені на великих та маленьких 
знакомісцях. Тобто, 5 секунд поки світиться індикатор «Вода», семисегментні інди-
катори відображають поточні та задані значення температур теплоносія. Наступні  
5 секунд семисигментні індикатори відображають поточні та задані значення темпе-
ратур повітря, на що вказує однойменний індикатор. Аналогічно попередньому режи-
му, у режимі «Повітря» постійно світиться індикатор параметра «Зовнішній», який не 
приймає участі у даному режимі.
Схожим чином відбувається індикація режима «Зовнішній» – почергово по 5 секунд 
засвічуються індикатори «Вода» і «Зовнішній», а цифрові знакомісця відображають 
значення параметрів відповідних своїм індикаторам. Індикатор «Зовнішній» вказує 
на відображення в даний момент на великих цифрових знакомісцях одного з двох 
можливих станів клеми «Комн. терм.», яким, як показано на малюнках 7а та 7б, 
відповідають наступні умовні позначення: O-n (від англійського Open) – вказує на 
розімкнуті контакти клеми та С-E (від англійського CLOSE) – вказує на замкнуті 
контакти клеми.

В цей час маленькі знакомісця не відображають нічого, так як даний режим не 
передбачає якихось налаштувань основної умови комутації. Індикатор «Вода», як  
і в попередньому режимі, вказує на відображення, в даний момент, поточного та 
заданих значень температур теплоносія. У цьому режимі не приймає участі пара-
метр «Повітря», тому постійно світиться відповідний йому індикатор.
Не зважаючи на те, знаходиться котел у стані відображення чи налаштування 
параметрів, у будь-який момент часу користувач має змогу перемкнути котел 
на роботу в іншому режимі, змінити будь-яке значення будь-якого параметра, 
вибрати одну чи обидві можливі ступені потужності, або переглянути поточне 
значення тиску у теплообміннику. 
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Мал. 7.
Індикація стану клеми «Комн. 
терм.» в режимі  
«Зовнішній»: а – клема  
«Комн. терм.» розімкнута;
б – клема «Комн. терм.» замкнута

а)                                  б)   
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Для зміни режиму потрібно натиснути на індикатор відповідний бажаному ре-
жиму і тримати натиснутим більше трьох секунд. Підтверджуючи зміну режиму 
котел подасть три коротких звукових сигнали, після чого почне відображати 
поточні та задані значення параметрів відповідно до новообраного режиму, що 
описано вище.
Для зміни значень порогів діапазону температури теплоносія чи повітря треба 
натиснути на індикатор відповідного параметру у момент коли його поточне 
та задані значення відображаються на дисплеї, після чого СК перейде у стан 
налаштування, а індикатор параметру та значення його нижнього порогу поч-
нуть періодично блимати, вказуючи на очікування зміни даного значення. Далі, 
змінити вибране значення можливо за допомого сенсорних кнопок «+» або «-». 
Для вибору верхнього порогу того ж діапазону необхідно повторно натиснути 
на індикатор параметра, налаштування якого змінюється, після чого блимати 
почне вже значення верхнього порогу, вказуючи на можливість вже його зміни 
за допомого кнопок «+» або «-». Іще одне натискання на індикатор параметра, 
налаштування якого змінюється, призведе до виходу із стану налаштування та 
збереження нових значень діапазону. 
Переглянути поточне та задані значення порогів діапазону температури повітря 
чи теплоносія можливо у будь-який момент часу, не зважаючи на те, що зараз 
відображається на великих та маленьких знакомісцях. Для позачергово відо-
браження значень одного з цих параметрів необхідно короткочасно натиснути 
на індикатор відповідний параметру, після чого поточне та задані значення об-
раного параметра відобразяться на 5 секунд, по закінченню яких відновиться 
відображення значень діючого режиму. Слід мати на увазі, що ці 5 секунд мож-
на використати для переходу у стан налаштування значень порогів діапазону 
температури параметра, значення якого позачергово відображаються повтор-
ним натисканням на індикатор, відповідний параметру, як описано вище.
Перехід у стан налаштування пауз насосу відбувається короткочасним натис-
канням кнопки «Меню», після чого, як показано на малюнку 8, на маленьких зна-
комісцях відобразяться значення обох пауз, а на великих – умовне позначення  
P (від англійського Pump), відповідне цим параметрам. Аналогічно налашту-
ванню значень порогів діапазонів температур першим натисканням на кнопку 
вибирається пауза включення, при цьому її значення починає блимати, при 
повторному натисканні кнопки «Меню» вибирається для налаштування пауза 
виключення і блимає вже її значення, ще одне натискання кнопки відновлює 
відображення значень діючого режиму. Зміна значення вибраної паузи від-
бувається за допомого сенсорних кнопок «+» або «-». Слід пам’ятати, що при 
завданні паузи включення рівною нулю, включення насосу та нагріву відбува-
ється одночасно, а завдання нульової паузи виключення – насос не виключаєть-
ся взагалі, навіть після виключення нагріву.
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Мал. 10. 
Відображення поточного значення тиску в котлі.

              а)                                б)                    в)                               г)
Малюнок 9.  Індикація вибору потужності: а – жодна ступінь потужності не вибрана;    

б – вибрано ступінь І; в – вибрано ступінь ІІ; г – вибрано обидві ступені.

Потужність з якою буде відбуватися нагрів можна обрати за допомогою одно-
йменної кнопки. Кнопка «Потужність» одночасно слугує індикатором обраного 
значення параметра. Як показано на малюнках 9а - 9г, вибір відбувається ци-
клічним перебором.
Можливі наступні значення: малюнок 9а – жодна ступінь потужності не вибрана, 
малюнок 9б – використовується третина потужності котла, малюнок 9в – вико-
ристовується дві третини потужності котла, вибрано обидві ступені малюнок 9г   – 
котел працює на повну потужність.
Для відображення поточного значення тиску у теплообміннику котла потрібно на-
тиснути і тримати натиснутою більше трьох секунд кнопку «Меню», після чого, як 
показано на малюнку 10, на маленьких знакомісцях з’явиться, відповідне параметру, 
умовне позначення PrESS (від англійського Pressure – тиск), а на великих – саме 
значення тиску.
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14.3. Самодіагностика котла
Під час роботи пристрою система керування постійно перевіряє основні вузли котла 
на наявність несправностей та інших помилок і, в разі їх виявлення, відображає від-
повідний код помилки. Відповідність кодів значенню помилок приведено у таблиці 3.

Таблиця 3.

Код помилки Опис помилки

Er1 Відсутній сигнал датчика температури повітря

Er2 Відсутній сигнал датчика температури теплоносія

Er3 Зарезервовано

Er4 Температура теплоносія менше або дорівнює 0°С

Er5 Температура теплоносія більше або дорівнює 80°С

Er6 Тиск в котлі більше 3 бар

Er7 Тиск в котлі меньше 0.9 бар

Er8 Датчик протоку не замкнутий

Er9 Датчик температури повітря закорочений або підключений 
з невірною полярністю

Er10 Датчик температури теплоносія закорочений або підключений 
з невірною полярністю

Er11 Відсутня напруга на ТЕНах першої ступені

Er12 Відсутня напруга на ТЕНах другої ступені

Er13 Відсутня напруга на ТЕНах обох ступенів

Er14 Зарезервовано

Er15 Зарезервовано

Er16 Зарезервовано

Er17 Виявлено витік струму

Більш детальні описи можливих несправностей і рекомендації по їх усуненню див. на сайті tenko.ua

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ
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ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

(Заповнює виробник)

Котел Tenko ������������������������������������������������������������
Заводський № ����������������������������������������������������������  
Дата випуску ���������������Контролер ����������������������������������
                                                                                                                (Підпис і (або) штамп)

(Заповнює продавець)
Пpoдaвeць �������������������������������������������������������������  
                                                                    (Назва, адреса)

Дата продажу ����������������������������������������������������������
                   (Число, місяць, рік)

Матеріально відповідальна особа____________( ����������������������������� )
                                                                                (Підпис)                    (Прізвище та ініціали)

          М.П.

(Заповнює виконавець пусконалагоджувальних робіт)

Виконавець �������������������������������������������������������������  
                                                  (Підприємство, організація, адреса)

Номер постановки на гарантійний облік �������������������������������������
Адреса установки електрокотла ������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
Дата закінчення пусконалагоджувальних робіт �����������������������������
                                     (Число, місяць, рік)

Підпис виконавця__________________ ( ������������������������������������� )
                                                      (Підпис)                                (Прізвище та ініціали)

                           М.П.

Підпис споживача, що підтверджує виконання пусконалагоджувальних робіт
__________________ ( ���������������������������������������������������� )
              (Підпис)                                                              (Прізвище та ініціали)

ВІДРИВНИЙ ТАЛОН НА ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ПІСЛЯ РЕМОНТУГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН
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(Заповнює виконавець)
Виконавець ���������������������������������������������������������
                     (Підприємство, організація, адреса)

Номер постановки на гарантійний облік �������������������������������
Причина ремонту, назва комплектуючого виробу, складової частини �����
��������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
Дата проведення ремонту ��������������������������������������������
                     (Підприємство, організація, адреса)

Підпис виконавця ремонту ����������������( ������������������������� )
                 (Підпис)                    (Прізвище та ініціали)

          М.П.
Підпис споживача, що підтверджує виконання робіт з гарантійного ремонту
��������������������������������������������������������������������
Корінець відривного талона на гарантійний ремонт протягом ������� р. 
гарантійного терміну експлуатації.
Вилучено ���������� р. Виконавець____________( ��������������������� )
                                                                                      (Підпис)                        (Прізвище та ініціали)

(Заповнює виконавець пусконалагоджувальних робіт)
Виконавець ���������������������������������������������������������
                     (Підприємство, організація, адреса)

Номер постановки на гарантійний облік  �������������������������������
Адреса установки електрокотла ��������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
Дата закінчення пусконалагоджувальних робіт  ������������������������
                                                      (Число, місяць, рік)

Підпис виконавця__________________ ( �������������������������������� )
                                                      (Підпис)                                (Прізвище та ініціали)

                           М.П.
Підпис споживача, що підтверджує виконання пусконалагоджувальних робіт
__________________ ( ����������������������������������������������� )
               (Підпис)                                                        (Прізвище та ініціали)

ВІДРИВНИЙ ТАЛОН НА ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ПІСЛЯ РЕМОНТУ







Адреса виробництва:

Україна, Харківська область, смт Пісочин, Полтавське Шоссе, 212В

T.: +380 44 222 98 17, + 380 99 173 70 40

Факс + 380 96 187 94 82

Безкоштовна лінія підтримки: 0800 755 665

www.tenko.ua
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