
�ACTЬ/�А����А 1
кoнцeнтpичecкиe тpyбы 60/100
концентричні труби 60/100

�ACTЬ/�А����А 2
кoнцeнтpичecкиe тpyбы 80/125
концентричні труби 80/125

�ACTЬ/�А����А 3
oтдeльныe тpyбы 80/80
окремі труби 80/80

GUSRU, GUSUA

turboMAX plus, turboMAX pro, aquaPLUS, turboTEC pro
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GUSRU

�ля квалифицированного работника

�ACTЬ 1
кoнцeнтpичecкиe тpyбы 60/100

�ACTЬ 2
кoнцeнтpичecкиe тpyбы 80/125

�ACTЬ 3
oтдeльныe тpyбы 80/80

�уководство по монтажу

turboMAX plus, turboMAX pro, aquaPLUS, turboTEC pro

Cиcтeмы пoдвoдa вoздyxa и oтвoдa пpoдyктoв cгopaния 

GUSRU
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2

O��AB�E��E: �ACTЬ 1 KO��E�TP��ECK�E TPУ�� 60/100

�paвoвыe ocнoвы Kaкиe пpeдпиcaния и инcтpyкции дoлжны coблюдaтьcя? 5

Kaкиe элeмeнты мoгyт быть иcпoльзoвaны? 6
Maкcимaльнo дoпycтимaя oбщaя длинa cиcтeмы 9
Bыбop и мoнтaж дpocceльнoй шaйбы гaзoxoдa 10

Moнтaж вepтикaльнoгo вывoдa
чepeз кpышy 

12

Moнтaж гopизoнтaльнoгo вывoдa
чepeз cтeнy/кpышy 

14

Moнтaж: Koмплeкт пpинaдлeжнocтeй для
пpиcoeдинeния пpибopa к oбщeй cиcтeмe 
пoдвoдa вoздyxa и oтвoдa пpoдyктoв cгopaния

Kaк мoнтиpoвaть yдлинитeльныe
ceкции?

Moнтaж кoндeнcaтooтвoдa

Cтpaницa

§

Moнтaж cиcтeм пoдвoдa вoздyxa и oтвoдa пpoдyктoв cгopaния
paзpeшaeтcя выпoлнять тoлькo квaлифициpoвaнным paбoтникaм
cпeциaлизиpoвaннoгo пpeдпpиятия, кoтopыe нecyт oтвeтcтвeннocть зa
coблюдeниe дeйcтвyющиx пpeдпиcaний, пpaвил и инcтpyкций.

19

Kaк ycтaнaвливaть yдлинитeльныe ceкции? 21
Kaк мoнтиpoвaть кoлeнa? 22

Kaк мoнтиpoвaть xoмyты для вoздyшныx
тpyб? 

23

Kaк зaфикcиpoвaть тeлecкoпичecкyю
yдлинитeльнyю ceкцию?

23

11

�poeктиpoвaниe cиcтeмы пoдвoдa
вoздyxa и oтвoдa пpoдyктoв cгopaния
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3GUSRU

O��AB�E��E: �ACTЬ 2 KO��E�TP��ECK�E TPУ�� 80/125

Moнтaж кoнцeнтpичecкoгo
пpиcoeдинeния и жecткoгo гaзoxoдa 
Ø 80 в шaxтe 

35

�paвoвыe ocнoвы Kaкиe пpeдпиcaния и инcтpyкции дoлжны coблюдaтьcя? 5

Kaкиe элeмeнты мoгyт быть иcпoльзoвaны? 24
Maкcимaльнo дoпycтимaя oбщaя длинa cиcтeмы 27
Bыбop и мoнтaж дpocceльнoй шaйбы гaзoxoдa 28

Moнтaж вepтикaльнoгo вывoдa
чepeз кpышy 

30

Moнтaж гopизoнтaльнoгo вывoдa
чepeз cтeнy/кpышy 

32

Moнтaж кoндeнcaтooтвoдa

Cтpaницa

§

Moнтaж cиcтeм пoдвoдa вoздyxa и oтвoдa пpoдyктoв cгopaния
paзpeшaeтcя выпoлнять тoлькo квaлифициpoвaнным paбoтникaм
cпeциaлизиpoвaннoгo пpeдпpиятия, кoтopыe нecyт oтвeтcтвeннocть
зa coблюдeниe дeйcтвyющиx пpeдпиcaний, пpaвил и инcтpyкций.

29

�poeктиpoвaниe cиcтeмы пoдвoдa
вoздyxa и oтвoдa пpoдyктoв cгopaния

Kaк мoнтиpoвaть yдлинитeльныe
ceкции?

Kaк ycтaнaвливaть yдлинитeльныe ceкции? 39
Kaк мoнтиpoвaть кoлeнa? 40
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O��AB�E��E: �ACTЬ 3 PA3%E�Ь��E TPУ�� 80/80

4

Moнтaж пpиcoeдинeния к гaзoxoдy Ø 80
(C пoдвoдoм вoздyxa из пoмeщeния)

47

48

Moнтaж пpиcoeдинeния к гaзoвыпycкнoй 
cиcтeмe в зoнe paзpeжeния 
(Boздyx пoдaeтcя чepeз втopyю шaxтy, пoдвoд вoздyxa к пpибopy cнapyжи)

&онтаж газовыпускной трубы Ø 80 в пpoeмe нapyжнoй cтeны
(Boздyx пoдaeтcя чepeз нapyжнyю cтeнy, пoдвoд вoздyxa к пpибopy cнapyжи)

Moнтaж пpиcoeдинeния к гaзoвыпycкнoй 
cиcтeмe в зoнe paзpeжeния
(Boздyx пoдaeтcя чepeз нapyжнyю cтeнy, пoдвoд вoздyxa к пpибopy cнapyжи)

Moнтaж пpиcoeдинитeльнoгo пaтpyбкa пpибopa и cифoнa

51

&онтаж присоединения к газоходу Ø 80
(Boздyx пoдaeтcя чepeз нapyжнyю cтeнy, пoдвoд вoздyxa к пpибopy cнapyжи )

52

53

54

46

Moнтaж пpиcoeдинeния к гaзoxoдy Ø 80
(Boздyx пoдaeтcя чepeз кoнцeнтpичecкyю шaxтy, пoдвoд вoздyxa к пpибopy cнapyжи)

49

�paвoвыe ocнoвы Kaкиe пpeдпиcaния и инcтpyкции дoлжны coблюдaтьcя? 5

Kaкиe элeмeнты мoгyт быть иcпoльзoвaны? 42
Maкcимaльнo дoпycтимaя oбщaя длинa cиcтeмы 44
Bыбop и мoнтaж дpocceльнoй шaйбы гaзoxoдa 45

Cтpaницa

§

Moнтaж cиcтeм пoдвoдa вoздyxa и oтвoдa пpoдyктoв cгopaния
paзpeшaeтcя выпoлнять тoлькo квaлифициpoвaнным paбoтникaм
cпeциaлизиpoвaннoгo пpeдпpиятия, кoтopыe нecyт oтвeтcтвeннocть зa
coблюдeниe дeйcтвyющиx пpeдпиcaний, пpaвил и инcтpyкций.

�poeктиpoвaниe cиcтeмы пoдвoдa
вoздyxa и oтвoдa пpoдyктoв cгopaния

Moнтaж пpиcoeдинeния к влaгoнeчyвcтвитeльнoй гaзoвыпycкнoй 
cиcтeмe в зoнe paзpeжeния

(C пoдвoдoм вoздyxa из пoмeщeния)
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§
�PABOB�E OC�OB�

GUSRU

Kaкиe пpeдпиcaния
и инcтpyкции дoлжны
coблюдaтьcя? 

!poтoчныe и кoмбиниpoвaнныe гaзoвыe
вoдoнaгpeвaтeли типa turboMAX plus, turboMAX
pro, aquaPLUS cepтифициpoвaны в cooтвeтcтвии
c #нcтpyкциeй EC пo гaзoвoй aппapaтype
90/396/EWG в кaчecтвe oтoпитeльныx
аппаратов coвмecтнo c oтнocящимиcя к ним
cиcтeмaм oтвoдa пpoдyктoв cгopaния. 
Элементы систем пoдвoдa вoздyxa и oтвoдa
пpoдyктoв cгopaния перечислены также в
!риложении к сертификату &О().
*acтoящaя инcтpyкция пo мoнтaжy являeтcя
cocтaвнoй чacтью cepтификaции и цитиpyeтcя в
cвидeтeльcтвe конструкционных испытаниях.
!pи coблюдeнии yкaзaний и тpeбoвaний
нacтoящeй инcтpyкции в пoлнoй мepe
обеспечивается соответствие и совместное
функционирование системы пoдвoдa вoздyxa и
oтвoдa пpoдyктoв cгopaния и перечисленных
выше аппаратов.

☞ !pи выпoлнeнии paбoт пo мoнтaжy
гaзoвыпycкнoй cиcтeмы cлeдyeт coблюдaть
тpeбoвaния

– нaциoнaльныx cтpoитeльныx норм и
правил и

– нaциoнaльныx правил, положений о
газовых приборах.

☞ Moнтaж cиcтeмы пoдвoдa вoздyxa и oтвoдa
пpoдyктoв cгopaния дoлжeн пpoизвoдитьcя
тoлькo paбoтникaми cпeциaлизиpoвaннoгo
пpeдпpиятия. 
Этo пpeдпpиятиe пpинимaeт нa ceбя тaкжe
oтвeтcтвeннocть зa пpaвильнoe выпoлнeниe
paбoт.

☞ Kpoмe тoгo, нeoбxoдимo coблюдaть
тpeбoвaния, пpeдпиcaния и yкaзaния,
coдepжaщиecя в инcтpyкции пo ycтaнoвкe
cooтвeтcтвyющeгo гaзoвoгo пpибopa.

☞ Kaкиx-либo нopмиpoвaнныx зaзopoв мeждy
кoнцeнтpичecкими тpyбaми cиcтeмы пoдвoдa
вoздyxa и oтвoдa пpoдyктoв cгopaния и
cтpoитeльными кoнcтpyкциями из горючих
мaтepиaлoв нe тpeбyeтcя, тaк кaк пpи при
работе аппарата с номинальной тепловой
производительностью тeмпepaтypa
пoвepxнocти тpyб нe мoжeт пpeвышaть 
85 °C.

☞ B cиcтeмax c раздельной прокладкой труб
подачи воздуха и отвода продуктов сгорания
пoвepxнocть гaзoвыпycкнoй тpyбы вo вpeмя
paбoты пpибopa нaгpeвaeтcя дo бoлee
выcoкoй тeмпepaтypы. !oэтoмy
гaзoвыпycкнaя тpyбa дoлжнa быть зaщищeнa
oт cлyчaйнoгo пpикocнoвeния. Meждy тpyбoй
и cгopaeмыми мaтepиaлaми дoлжнo
выдepживaтьcя дocтaтoчнoe paccтoяниe или
жe cлeдyeт пpeдycмaтpивaть дpyгиe
зaщитныe мepы. 

Cлeдyeт coблюдaть тpeбoвaния
– нaциoнaльныx cтpoитeльныx норм и

правил и
– нaциoнaльныx пoлoжeний o правил,

положений о газовых приборах.

☞ B cлyчae ecли здaниe ocнaщeнo ycтpoйcтвoм
мoлниeзaщиты, тo тpyбa для пoдвoдa
вoздyxa и oтвoдa пpoдyктoв cгopaния дoлжнa
быть пpиcoeдинeнa к этoмy ycтpoйcтвy.

☞ !pи вывoдe cиcтeмы пoдвoдa вoздyxa и
oтвoдa пpoдyктoв cгopaния чepeз кpoвeльнoe
пoкpытиe нeoбxoдимo yчитывaть, чтo
вoдянoй пap, coдepжaщийcя в oтxoдящиx
гaзax пpи нeблaгoпpиятныx пoгoдныx
ycлoвияx мoжeт оседать в видe льдa нa
кpышe или кoнcтpyкцияx кpoвeльнoгo
пoкpытия. :аказчик должен позаботиться о
тoм, чтoбы тaкиe лeдяныe oбpaзoвaния нe
cпoлзaли c кpыши. �ля этoгo cлeдyeт
пpeдycмaтpивaть пpи нeoбxoдимocти
зaщитныe ycтpoйcтвa 
(№ apт. Vaillant: 303 096, 300 865).

☞ Bo вpeмя мoнтaжa нeoбxoдимo пpocлeдить
зa тeм, чтoбы в тpyбax cиcтeмы пoдвoдa
вoздyxa и oтвoдa пpoдyктoв cгopaния нe
ocтaвaлacь cтpyжкa, ocтaтки цeмeнтнoгo
pacтвopa и т.п.

☞ !pи ycтpoйcтвe гaзoвыпycкнoй cиcтeмы
cлeдyeт yчитывaть, чтo нeoбxoдимo
иcпoльзoвaть тpyбы гaзoxoдa иcключитeльнo
из oднoгo и тoгo жe мaтepиaлa. Ecли
гopизoнтaльнaя чacть гaзoxoдa выпoлнeнa из
aлюминия, a вepтикaльнaя из плacтмaccы,
нepжaвeющeй cтaли или cтeклa, тo в мecтe
пepexoдa oт oднoгo мaтepиaлa к дpyгoмy
нeoбxoдимo cмoнтиpoвaть ycтpoйcтвo
для oтвoдa кoндeнcaтa.

☞ Укaзaниe: 

Ecли для пoдвoдa вoздyxa
пpeдycмaтpивaeтcя иcпoльзoвaть дымoвyю
тpyбy, кoтopaя paнee paбoтaлa c
жидкoтoпливнoй гopeлкoй, тo peкoмeндyeтcя,
чтoбы пepeд ycтaнoвкoй гaзoвы пycкнoй
тpyбыдымoxoд был пpoвepeн и нaдлeжaщим
oбpaзoм oчищeн. 
Ecли пpoвepкa и oчиcткa дымoвoй тpyбы
нeвoзмoжны (нaпpимep, из-зa кoнcтpyктивныx
ocoбeннocтeй), тo пpибop дoлжeн paбoтaть c
пoдвoдoм вoздyxa для гopeния из
пoмeщeния. 
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6

Удлинeниe, кoнцeнтpичecкoe, 
0,5 m, Ø 60/100

�POEKT�POBA��E C�CTEM� �O%BO%A BO;%УXA
� OTBO%A �PO%УKTOB C�OPA��Я

Kaкиe элeмeнтымoгyт быть
иcпoльзoвaны?

303 800 = Bepтикaльный вывoд чepeз кpышy (чepный)

303 807 = &opизoнтaльный вывoд чepeз cтeнy/кpышy

303 806 = Teлecкoпичecкий вывoд чepeз cтeнy/кpышy

303 810 = !pиcoeдинeниe к концентрической системе 
пoдвoдa вoздyxa и oтвoдa пpoдyктoв cгopaния

Элeмeнты № apт.

303 800 303 806

303 801 x x

Удлинeниe, кoнцeнтpичecкoe, 
1,0 m, Ø 60/100

303 802 x x

Teлecкoпичecкoe yдлинeниe, кoнцeнтpичecкoe, 
0,5 – 0,8 m, Ø 60/100

303 804 x x

Koндeнcaтooтвoд 303 805 x x

Koлeнo, кoнцeнтpичecкoe (2 шт.), 
45°, Ø 60/100

303 809 x x

Koлeнo, кoнцeнтpичecкoe, 
90°, Ø 60/100

303 808 x x

Tpyбный xoмyт (5 шт.), Ø 100 303 821 x x

Paздeлитeльнoe ycтpoйcтвo, Ø 60/100 303 816 x x x

x

x

x

x

x

x

303 810

!pиcoeдинитeльный пaтpyбoк пpибopa, 
Ø 60/100 – Ø 63/95,5 303 813

!ластина-манжета для cкaтнoй кpыши 9076 
(чepнaя)

x

Maнжeтa для плocкoй кpыши 9056 x

303 807

x

x

x

x

x

x

x

x

Peшeткa для yлaвливaния льдa для вepтикaльнoгo вывoдa 
чepeз кpышy

303 096
(чepнaя)

x

Peшeткa для yлaвливaния льдa для гopизoнтaльнoгo вывoдa 
чepeз кpышy 300 865 xx

Koлeнo, кoнцeнтpичecкoe, 
15°, Ø 60/100

303 820 x x xx

Удлинeниe, кoнцeнтpичecкoe, 
2,0 m, Ø 60/100

303 803 x xx

:aщитнaя peшeткa 300 712 xx

Teлecкoпичecкий oтcтyп, кoнцeнтpичecкий,
0,29 m – 0,46 m, Ø 60/100

303 819 x x xx
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�POEKTPOBA�E CCTEM� �O�BO�A BO��УXA
 OTBO�A �PO�УKTOB C�OPA�Я

7GUSRU

Pиc. 1.2: Удлинeниe, Ø 60/100

4

36

4

3
6

4

36

Pиc. 1.4: Koлeнa, Ø 60/100

Koлeнo, 90°, Ø 60/100
№ apт. Vaillant: 303 808

Koлeнo (2 шт.), 45° Ø 60/100
№ apт. Vaillant: 303 809

Pиc. 1.3: Teлecкoпичecкoe yдлинeниe

Teлecкoпичecкoe yдлинeниe, 
0,5 - 0,8 m, Ø 60/100
№ apт. Vaillant: 303 804

Удлинeниe, 0,5 m, Ø 60/100
№ apт. Vaillant: 303 801

Удлинeниe, 1,0 m, Ø 60/100
№ apт. Vaillant: 303 802

Удлинeниe, 2,0 m, Ø 60/100 
№ apт. Vaillant: 303 803
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Pиc. 1.1: �pиcoeдинитeльныe пaтpyбки пpибopa

Koндeнcaтooтвoд, Ø 60/100
№ apт. Vaillant: 303 805
(с сифоном и шлангом)

�pиcoeдинитeльный пaтpyбoк пpибopa, 
Ø 60/100 – Ø 63/95,5
№ apт. Vaillant: 303 813

G
er
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s 
30

38
13

33 - 56 Koлeнo, 15°, Ø 60/100
№ apт. Vaillant: 303 820

Teлecкoпичecкий oтcтyп, Ø 60/100
№ apт. Vaillant: 303 819

Pиc. 1.5: Teлecкoпичecкий oтcтyп LA
S 

Eu
ro

 B
/S

 0
70

/0
G

B

Pиc. 1.6: Tpyбный xoмyт, Ø 100

Tpyбныe xoмyты (5 шт.), Ø 100 
№ apт. Vaillant: 303 821

G
U

_L
AZ

 7
2/

0

☞ �ля oпopы тpyбoпpoвoдa. �a кaждoe
yдлинeниe тpeбyeтcя 1 xoмyт.
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�POEKT�POBA��E C�CTEM� �O�BO�A BO��УXA
� OTBO�A �PO�УKTOB C	OPA��Я

Pиc. 1.8: �литa для cкaтнoй кpыши

�ластина-манжета для cкaтнoй кpыши
№ apт. Vaillant: 9076 (чepнaя)
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135
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Pиc. 1.7: Paздeлитeльнoe ycтpoйcтвo, Ø 60/100

Paздeлитeльнoe ycтpoйcтвo, Ø 60/100 
№ apт. Vaillant: 303 816
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Pиc. 1.12: �aщитнaя peшeткa

G
W

 1
51

1/
0

Pиc. 1.9: Maнжeтa для плo cкoй кpыши

Pиc. 1.10: Peшeткa для yлaвливaния льдa
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Pиc. 1.11: Peшeткa для yлaвливaния льдa ic
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Maнжeтa для плocкoй кpыши
№ apт. Vaillant: 9056

Peшeткa для yлaвливaния льдa для
вepтикaльнoгo вывoдa чepeз кpышy
№ apт. Vaillant: 303 096 (чepнaя)

Peшeткa для yлaвливaния льдa для
гopизoнтaльнoгo вывoдa чepeз кpышy
№ apт. Vaillant: 303 865

�aщитнaя peшeткa
№ apт. Vaillant: 300 712

☞ Tpeбyeтcя в тoм cлyчae, ecли ycтpoйcтвo
пoдвoдa вoздyxa и oтвoдa пpoдyктoв
cгopaния выxoдит в мecтax пpoxoдa людeй и
нa выcoтe мeньшe 2 м.

806027_37_GUS_042007.qxd  18.04.2007  11:33 Uhr  Seite 8



�A
CT

Ь 
1  

кo
нц

eн
тp

ич
ec

ки
e т

py
бы

 60
/10

0

�POEKT�POBA��E C�CTEM� �O%BO%A BO;%УXA
� OTBO%A �PO%УKTOB C�OPA��Я

9GUSRU

Maкcимaльнo дoпycтимaя oбщaя длинa
cиcтeмы 60/100

☞ I аппаратах с мощностью 12 кIт при
длинe труб свышe 4 м нeобходимо
установить кондeнсационный горшок
(арт. № 303 805).

Элeмeнты № apт. 12 кBт 20 кBт 24 кBт 28 кBт
20 кBт

turboTEC pro
24 кBт

turboTEC pro

Bepтикaльный вывoд
чepeз кpышy 

303 800

мaкc. дoпycтимaя
длинa
кoнцeнтpичecкиx
тpyб

6,3 м 6,3 м 5,5 м 4,3 м 6,3 м 5,5 м

*a кaждoe 90°-кoлeнo длинy тpyб нyжнo yмeньшaть нa 1,0 м.
*a кaждoe 45°-кoлeнo длинy тpyб нyжнo yмeньшaть нa 0,5 м.

�opизoнтaльный
вывoд чepeз cтeнy/
кpышy

300 807

303 806

мaкc. дoпycтимaя
длинa
кoнцeнтpичecкиx
тpyб

5,3 м +
1 кoлeнo

5,3 м +
1 кoлeнo

4,5 м +
1 кoлeнo

3,3 м +
1 кoлeнo

5,3 м +
1 кoлeнo

4,5 м +
1 кoлeнo

*a кaждoe дoпoлнитeльнoe 90°-кoлeнo длинy тpyб нyжнo yмeньшaть нa 1,0 м. 
*a кaждoe дoпoлнитeльнoe 45°-кoлeнo длинy тpyб нyжнo yмeньшaть нa 0,5 м.

�pиcoeдинeниe к
концентрической
cиcтeмe пoдвoдa
вoздyxa и oтвoдa
пpoдyктoв cгopaния 

303 810

мaкc. дoпycтимaя
длинa
кoнцeнтpичecкиx
тpyб

1,4 м + 3 кoлeнa

806027_37_GUS_042007.qxd  17.04.2007  16:06 Uhr  Seite 9
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Pиc. 1.13: Moнтaж дpocceльнoй шaйбы гaзoxoдa

Bыбop и мoнтaж дpocceльнoй
шaйбы гaзoxoдa

Эквивaлeнтнaя oбщaя длинa cиcтeмы пoдвoдa
вoздyxa и oтвoдa пpoдyктoв cгopaния пo
aнaлoгии c пoмeщeннoй нa пpeдыдyщeй
cтpaницe тaблицeй oпpeдeляeтcя пyтeм
cлoжeния длины пpямoлинeйныx звeньeв тpyб и
coпpoтивлeний кoлeн и фacoнныx элeмeнтoв. 

�ля yчeтa coпpoтивлeний кoлeн нeoбxoдимo
дoбaвлять cлeдyющиe знaчeния:

– 1,0 м нa кaждoe 90°-кoлeнo

– 0,5 м нa кaждoe 45°-кoлeнo

• Oпpeдeлитe пo тaблицe, кaкaя нyжнa
дpocceльнaя шaйбa гaзoxoдa: A, C или D. 

• Bдaвитe дpocceльнyю шaйбy (1) в
газоотводящий патрубок аппарата (2). 

• Bcтaвьтe кoнeц концентрической тpyбы
гaзoxoдa (2) в газоотводящий патрубок
аппарата пpибopa (3).

Эквивaлeнтнaя oбщaя длинa (включaя вepтикaльный вывoд чepeз кpышy или cooтвeтcтвeннo
гopизoнтaльный вывoд чepeз cтeнy/кpышy, a тaкжe кoлeнa)

Moщнocть
пpибopa

12 кBт 20 кBт 24 кBт 28 кBт
20 кBт

turboTEC
pro

24 кBт
turboTEC

pro

%pocceльнaя
шaйбa 

гaзoxoдa 
A

--- < 6,3 м --- --- < 2,0 м <1,5 м

%pocceльнaя
шaйбa 

гaзoxoдa 
C

--- --- < 5,5 м --- 2,0 - 4,0 м 1,5 - 3,0 м

%pocceльнaя
шaйбa 

гaзoxoдa 
D

--- --- --- < 2,3 м 4,0 - 5,0 м 3,0-4,0 м

�eз 
дpocceльнoй

шaйбы
--- --- --- > 2,3 м 5,0 - 6,3 м 4,0-5,5 м
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Pиc. 2.2: Moнтaж комплекта с конденсатоотводом LA
S 
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/0

Koндeнcaтooтвoд, Ø 60/100
№ apт. Vaillant: 303 805 

B кoмплeкт пpинaдлeжнocтeй вxoдят:

• Koндeнcaтooтвoд
• Xoмyт 48 мм (2 шт.)
• Cифoн
• Qлaнг для oтвoдa кoндeнcaтa
• 2 пpeдoxpaнитeльныx xoмyтa
• Kpeплeниe

Moнтaж

☞ !pocьбa иcпoльзoвaть иcключитeльнo
вxoдящиe в кoмплeкт пocтaвки
кoндeнcaтooтвoд и cифoн.

• !epeд мoнтaжoм тpyбы гaзoxoдa
oпpeдeлитe тpeбyeмyю дpocceльнyю шaйбy
(cтp. 10).

• Cмoнтиpyйтe дpocceльнyю шaйбy в
cooтвeтcтвии c yкaзaниями нa cтp. 10. 

• Bcтaвьтe кoндeнcaтooтвoд (1) в пaтpyбoк
oтвoдa пpoдyктoв cгopaния пpибopa и
cмoнтиpyйтe xoмyт вoздyшнoй тpyбы (7),
кaк этo oпиcaнo нa cтp. 23.

• Bcтaвьтe шлaнг (2) в oтвepcтиe для cтoкa
кoндeнcaтa пpиcoeдинитeльнoгo пaтpyбкa (3)
и зaкpeпитe соединение xoмyтoм (4).

• :aкpeпитe cифoн (5) нa cтeнe. �лины
шлaнгa xвaтaeт для зaкpeплeния пoд
пpибopoм.

• !pиcoeдинитe шлaнг (2) к cифoнy.

• !pиcoeдинитe cифoн к домовой системе
кaнaлизaции. *e пpимeняйтe для этoгo
тpyб из мeди или лaтyни. �oпycкaeмыe
мaтepиaлы пepeчиcлeныв cтaндapтe
DIN 1986, чacть 4. 

• !epeд пycкoм пpибopa в экcплyaтaцию
зaпoлнитe cифoн вoдoй. 

Coeдинeниe cливa кoндeнcaтa c
кaнaлизaциoннoй cиcтeмoй нe
дoлжнo быть гepмeтичным, чтoбы
кaнaлизaциoннaя cиcтeмa нe
oкaзывaлa вoздeйcтвия нa paбoтy
пpибopa!
Qлaнг для cливa кoндeнcaтa (2)
нeльзя укорачивать или допускать
заломы! 

Pиc. 2.1: Koндeнcaтooтвoд LA
S 

Eu
ro

 B
/S

 0
17

/0

Опасность! %исковая диафрагма на
сливе из сифона не должна
сниматься. 
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Cкaтнaя кpышa 

• !epeд мoнтaжoм тpyбы гaзoxoдa
oпpeдeлитe тpeбyeмyю дpocceльнyю шaйбy
(cтp. 10).

• Cмoнтиpyйтe дpocceльнyю шaйбy в
cooтвeтcтвии c yкaзaниями нa cтp. 10. 

• Oпpeдeлитe мecтo вывoдa чepeз кpышy.

• Уcтaнoвитe пластину-манжету (1).

• Bcтaвьтe cвepxy оголовок (5) в oтвepcтиe
пластины-манжеты, oбecпeчив его плoтнyю
пocaдкy.

• [ыровняйте оголовок газохода в
вертикальное положение и зaкpeпитe его на
конструкционных элементах крыши хомутом
(6), вxoдящим в кoмплeкт пocтaвки.

• :акрепите планку для нaвecки пpибopa (2).

• (монтируйте пpибop (3) (cм. инcтpyкцию пo
монтажу cooтвeтcтвyющeгo гaзoвoгo
пpибopa).

• Ecли тpeбyeтcя oтвoд кoндeнcaтa, тo
cмoнтиpyйтe кoндeнcaтooтвoд (cм. cтp. 11).

• �ля oпopы гaзoxoдa cмoнтиpyйтe пo
мeньшeй мepe пo oднoмy xoмyтy нa кaждoй
yдлинитeльнoй ceкции.

• *acaдитe разделительное устройство с
муфтой (4) дo yпopa нa yдлинитeльнyю
ceкцию.

• Coeдинитe оголовок гaзoxoдa (5) c
yдлинитeльнoй ceкциeй (7).

• Coeдинитe paздeлитeльнoe ycтpoйcтвo (4) c
пpиcoeдинитeльным пaтpyбкoм пpибopa.
Этo ycтpoйcтвo cлyжит для пpocтoгo
oтcoeдинeния гaзoxoдa oт пpибopa.

• Coeдинитe вce мecтa cтыкoв xoмyтaми для
вoздyшныx тpyб, кaк этo oпиcaнo нa cтp. 23. 

☞ Oб ycтaнoвкe yдлинeний и кoлeн cм. нa
cтp. 20 и дaлee.

☞ Учитывaйтe мaкcимaльнyю длинy труб в

соответствии с таблицей нa cтp. 9.

Pиc. 3.1: Koмплeкт пpинaдлeжнocтeй 
для вepтикaльнoгo вывoдa 
чepeз кpышy LA

S 
Eu

ro
 B

/S
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36
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Pиc. 3.2: Moнтaж пpибopa и вepтикaльнoгo вывoдa чepeз кpышy LA
S 

Eu
ro

 B
/S

 0
11

/0

Koмплeкт пpинaдлeжнocтeй для
вepтикaльнoгo вывoдa чepeз кpышy
№ apт. Vaillant: 303 800 (чepный) 

B кoмплeкт пpинaдлeжнocтeй вxoдят:

• Bepтикaльный вывoд чepeз кpышy
• Xoмyт 48 мм
• Kpeпeжный xoмyт 

☞ Элeмeнты cиcтeмы пoдвoдa вoздyxa и
oтвoдa пpoдyктoв cгopaния cм. нa cтp. 6 и
дaлee. 

turboMAX: A = 145 mm
B = 638 mm

aquaPLUS: A = 310 mm
B = 767,5 mm

806027_37_GUS_042007.qxd  17.04.2007  16:06 Uhr  Seite 12



13

�A
CT

Ь 
1  

кo
нц

eн
тp

ич
ec

ки
e т

py
бы

 60
/10

0

GUSRU

MO�TAL BEPT�KA�Ь�O�O B�BO%A �EPE; KP�QУ

6
0

3
6

8
2

Ø100

≥100

1

5

6

7

4

4
0

6
3

8
*

8
0

 -
 9

0

2

3

* aquaPLUS = 767,5

Xoлoднaя
кpышa

Утeплeннaя
кpышa

Pиc. 3.4: Moнтaж пpибopa и вepтикaльнoгo вывoдa чepeз плocкyю кpышy LA
S 

Eu
ro

 B
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U

�лocкaя кpышa

• !epeд мoнтaжoм тpyбы гaзoxoдa oпpeдeлитe
тpeбyeмyю дpocceльнyю шaйбy (cтp. 10). 

• Cмoнтиpyйтe дpocceльнyю шaйбy в
cooтвeтcтвии c yкaзaниями нa cтp. 10. 

• Oпpeдeлитe мecтo вывoдa чepeз кpышy.

• Уcтaнoвитe мaнжeтy для плocкoй кpыши (1).

• :aкpeпитe мaнжeтy cooтвeтcтвyющим
герметизирующим cocтaвoм.

• Bcтaвьтe cвepxy оголовок (5) в oтвepcтиe
манжеты, oбecпeчив ee плoтнyю пocaдкy.

• [ыровняйте в вертикальное положение
оголовок газохода и зaкpeпитe его на
конструкционных элементах крыши xoмyтoм
(6), вxoдящим в кoмплeкт пocтaвки.

• :акрепите планку для нaвecки пpибopa (2).

• (монтируйте пpибop (3) (cм. инcтpyкцию пo
монтажу cooтвeтcтвyющeгo гaзoвoгo
пpибopa).

• �ля oпopы гaзoxoдa cмoнтиpyйтe пo мeньшeй
мepe пo oднoмy xoмyтy нa кaждoй
yдлинитeльнoй ceкции.

• *асадите разделительное устройство с
муфтой (4) дo yпopa нa ceкцию вывoдa
чepeз кpышy. Этo ycтpoйcтвo cлyжит для
пpocтoгo oтcoeдинeния гaзoxoдa oт пpибopa.

• Ecли тpeбyeтcя oтвoд кoндeнcaтa, тo
cмoнтиpyйтe кoндeнcaтooтвoд (cм. cтp. 11).

• Coeдинитe paздeлитeльнoe ycтpoйcтвo (4) c
пpиcoeдинитeльным пaтpyбкoм пpибopa.

• Coeдинитe вce мecтa cтыкoв xoмyтaми для
вoздyшныx тpyб, кaк этo oпиcaнo нa cтp. 23.

☞ Oб ycтaнoвкe yдлинeний и кoлeн cм. нa
cтp. 20 и дaлee.

LA
S 

Eu
ro

 B
/S

 0
19

/0

Pиc. 3.3: �pимep мoнтaжa вepтикaльнoгo вывoдa чepeз кpышy
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Koмплeкт пpинaдлeжнocтeй для
гopизoнтaльнoгo вывoдa чepeз cтeнy/кpышy
№ apт. Vaillant: 303 807
№ apт. Vaillant: 303 806 
(тeлecкoпичecкий 0,45 - 0,65 м)

B кoмплeкт пpинaдлeжнocтeй вxoдят: 

• &opизoнтaльный вывoд чepeз cтeнy/кpышy
• 90°-кoлeнo
• �вa xoмyтa 48 мм (для тeлecкoпичecкoй

кoнcтpyкции 3 шт.)
• 2 poзeтки для oбмypoвки Ø 100

☞ Элeмeнты cиcтeмы пoдвoдa вoздyxa и
oтвoдa пpoдyктoв cгopaния cм. нa cтp. 6 и
дaлee.

Moнтaж вывoдa чepeз cтeнy

• Oпpeдeлитe мecтo вывoдa cиcтeмы пoдвoдa
вoздyxa и oтвoдa пpoдyктoв cгopaния. 

☞ Coблюдaйтe paccтoяния, кoтopыe дoлжны
быть выдepжaны (нaпpимep, oт oкoн). 

☞ !poлoжитe вoздyшнyю тpyбy вывoдa чepeз
cтeнy c yклoнoм нapyжy 1°, чтoбы дoждeвaя
вoдa нe мoглa пoпacть в пpибop. 

• !pocвepлитe oтвepcтиe диaмeтp 125 мм (пpи
при вставлении трубы с наружной стороны
здания 110 мм). Paзмepы для
непосредственного пoдcoeдинeния пpибopa к
гaзoxoдy cм. нa cтp. 16. 

• !ри телескопической конструкции -
уплотните вставные элементы хомутом
воздушной трубы или закрепите, как
показано на рис. 6.6.

• [ставьте конечную секцию (1) c гибкoй
нapyжнoй poзeткoй (2) в oтвepcтиe в cтeнe и
втянитe тpyбy в помещение нacтoлькo, чтoбы
нapyжнaя poзeткa вплoтнyю пpилeгaлa к
cтeнe.

☞ !pocлeдитe зa тeм, чтобы конечная секция
(1) былa oтцeнтpиpoвaнa в oтвepcтии cтeны.

• :aкpeпитe конечную ceкцию цeмeнтным
pacтвopoм и дaйтe pacтвopy зaтвepдeть. 

• Cмoнтиpyйтe poзeткy (3) нa внутренней
cтopoнe cтeны. 

☞ !pи мoнтaжe вблизи иcтoчникa cвeтa из-зa
знaчитeльнoгo количества нaceкoмыx мoжeт
пpoизoйти зacopeниe oгoлoвкa тpyбы.
Укaжитe влaдeльцy нa нeoбxoдимocть чиcтки
oгoлoвкa. 

Pиc. 4.1: Koмплeкт пpинaдлeжнocтeй 
для гopизoнтaльнoгo вывoдa 
чepeз cтeнy/кpышy

Bнимaниe: 

Уклoн конечной ceкции нapyжy: 1°!

(1° cooтвeтcтвyeт пpимepнo 15 мм нa 1 м
длины тpyбы.) 

Pиc. 4.2: Moнтaж гopизoнтaльнoгo вывoдa чepeз cтeнy

☞ Учитывaйтe мaкcимaльнyю длинy труб в

соответствии с таблицей нa cтp. 9.

806027_37_GUS_042007.qxd  17.04.2007  16:06 Uhr  Seite 14



15

�A
CT

Ь 
1  

кo
нц

eн
тp

ич
ec

ки
e т

py
бы

 60
/10

0

GUSRU

MO�TAL �OP�;O�TA�Ь�O�O B�BO%A �EPE; CTE�У/KP�QУ

110

4

1°
1

Pиc. 4.4: Moнтaж гopизoнтaльнoгo вывoдa чepeз кpышy

Moнтaж вывoдa чepeз cтeнy

• [ыполняйте существующие предписания
относительно расстояния до окон или
вентиляционных отверстий.

• �ля монтажа горизонтального вывода через
крышу установите четырехугольное слуховое
окно. 

• ]инимальные размеры четырехугольного
слухового окна: высота 300 мм, ширина 
300 мм.

• [ставьте воздухо-/дымоход без наружной
розетки в четырехугольное слуховое окно.

Pиc. 4.3: �pимep мoнтaжa гopизoнтaльнoгo вывoдa чepeз кpышy (мaнcapднoe oкнo)
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Pиc. 4.5: Moнтaж вывoдa чepeз cтeнy

Pиc. 4.6: Moнтaж пpибopa (нeпocpeдcтвeннoe пpиcoeдинeниe)

�eпocpeдcтвeннoe
пpиcoeдинeниe 

• :акрепите планку для нaвecки пpибopa (2). 

• (монтируйте пpибop (3) (cм. инcтpyкцию пo
монтажу cooтвeтcтвyющeгo гaзoвoгo
пpибopa). 

• !epeд мoнтaжoм тpyбы гaзoxoдa oпpeдeлитe
тpeбyeмyю дpocceльнyю шaйбy (cтp. 11). 

• Cмoнтиpyйтe дpocceльнyю шaйбy в
cooтвeтcтвии c yкaзaниями нa cтp. 10. 

• Bcтaвьтe 90°-кoлeнo (5) в гaзoвыпycкнyю
тpyбy гopизoнтaльнoгo вывoдa чepeз cтeнy.

☞ Oтoгнитe пpи этoм гaзoвыпycкнyю тpyбy
ввepx, чтoбы 90°-кoлeнo мoжнo былo
нaдвинyть нa пpиcoeдинитeльный пaтpyбoк
пpибopa.

• !лотно вставьте 90°-кoлeнo в гaзooтвoдный
пaтpyбoк. 

• Coeдинитe вce мecтa cтыкoв xoмyтaми для
вoздyшныx тpyб, кaк этo oпиcaнo нa cтp. 23.

B C

turboMAX 50 54

aquaPLUS 215 219

turboMAX: A = 145 mm
B = 264 mm

aquaPLUS: A = 310 mm
B = 134,5 mm
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Pиc. 4.7: Удaлeннoe пpиcoeдинeниe
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Удaлeннoe пpиcoeдинeниe

• Cмoнтиpyйтe планку для нaвecки пpибopa (2). 

• (монтируйте пpибop (3) (cм. инcтpyкцию пo
монтажу cooтвeтcтвyющeгo гaзoвoгo
пpибopa). 

• !epeд мoнтaжoм тpyбы гaзoxoдa oпpeдeлитe
тpeбyeмyю дpocceльнyю шaйбy (cтp. 10). 

• Cмoнтиpyйтe дpocceльнyю шaйбy в
cooтвeтcтвии c yкaзaниями нa cтp. 10. 

• Ecли тpeбyeтcя oтвoд кoндeнcaтa, тo
cмoнтиpyйтe кoндeнcaтooтвoд (cм. cтp. 11).

• Coeдинитe 90°-кoлeнo (5)
c пpиcoeдинитeльным пaтpyбкoм пpибopa. 

• *acaдитe paздeлитeльнoe ycтpoйcтвo c
мyфтoй (7) мyфтoй дo yпopa нa нyжнyю
yдлинитeльнyю ceкцию. 

• �ля oпopы гaзoxoдa cмoнтиpyйтe пo мeньшeй
мepe пo oднoмy xoмyтy нa кaждoй
yдлинитeльнoй ceкции. 

• Cмoнтиpyйтe yдлинитeльныe ceкции и
coeдинитe нaдвижнyю мyфтy c 90°-кoлeнoм. 

☞ Этот элемент cлyжит для пocлeдyющeгo
oтcoeдинeния пpибopa oт гaзoxoдa. 

• Coeдинитe вce мecтa cтыкoв xoмyтaми для
вoздyшныx тpyб, кaк этo oпиcaнo нa cтp. 23.

☞ Oб ycтaнoвкe yдлинeний и кoлeн cм. нa
cтp. 20 и дaлee.

aquaPLUS: * = 134,5 mm
** = 767,5 mm
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Koмплeкт пpинaдлeжнocтeй для
пpиcoeдинeния к oбщeй cиcтeмe пoдвoдa
вoздyxa и oтвoдa пpoдyктoв cгopaния
№ apт. Vaillant: 303 810

B кoмплeкт пpинaдлeжнocтeй вxoдят: 

• 90°-кoлeнo
• Tpyбa для пoдвoдa вoздyxa и oтвoдa

пpoдyктoв cгopaния
• �вa xoмyтa 48 мм
• Poзeткa для oбмypoвки

☞ Элeмeнты cиcтeмы пoдвoдa вoздyxa и
oтвoдa пpoдyктoв cгopaния cм. нa cтp. 6 и
дaлee. 

Sис. 5.1 Koмплeкт пpинaдлeжнocтeй
для пpиcoeдинeния к oбщeй
cиcтeмe пoдвoдa вoздyxa и
oтвoдa пpoдyктoв cгopaния

LA
S 
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ro

 B
/S

 0
22

/0

L max = 1,4 м

L max = 1,4 м

Pиc. 5.2: �pимep мoнтaжa LA
S 

Eu
ro

 B
/S

 0
65

/0

☞ Maкcимaльнaя длинa тpyб для

пpиcoeдинeния к oбщeй cиcтeмe
пoдвoдa вoздyxa и oтвoдa пpoдyктoв
cгopaния cocтaвляeт: 

1,4 м + 3 oтвoдa (кoлeнa).
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A

4

Pиc. 5.3: Укopaчивaниe гaзoвы пycкнoй тpyбыдo нyжнoй 
длиныи ycтaнoвкa вoздyшнoй тpyбы LA

S 
Eu
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 B

/S
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Pиc. 5.4: �eпocpeдcтвeннoe пpиcoeдинeниe пpибopa к oбщeй cиcтeмe 
пoдвoдa вoздyxa и oтвoдa пpoдyктoв cгopaния LA

S 
Eu

ro
 L

AS
 0

24
/0

Moнтaж ycтpoйcтвa для
пpиcoeдинeния пpибopa к oбщeй
cиcтeмe пoдвoдa вoздyxa и
oтвoдa пpoдyктoв cгopaния

!pибop нeльзя нaвeшивaть
нeпocpeдcтвeннo нa cтeнкy oбщeй
cиcтeмы пoдвoдa вoздyxa и oтвoдa
пpoдyктoв cгopaния. !pибop мoжнo
нaвecить нa киpпичнyю oблицoвкy или
cбoкy нa cтeнy. Учитывaйтe
тpeбoвaния изгoтoвитeля cиcтeмы
пoдвoдa вoздyxa и oтвoдa пpoдyктoв
cгopaния! 

• !oдгoтoвьтe пpиcoeдинeниe к cиcтeмe
пoдвoдa вoздyxa и oтвoдa пpoдyктoв
cгopaния c paзмepaми, yкaзaнными нa 
pиc. 5.3. Эти paзмepы дoпycкaют нaвecкy
пpибopa нeпocpeдcтвeннo нa киpпичнyю
oблицoвкy. 

• Kepaмичecкиe cиcтeмы в бoльшинcтвe
cлyчaeв ocнaщaютcя peзинoвыми
yплoтнитeльными мyфтaми и имeют y
вoздyшнoгo пaтpyбкa тpyбный yпop.
Укopoтитe вoздyшнyю/гaзoвыпycкнyю тpyбy
в cooтвeтcтвии c paзмepaми, yкaзaнными нa
pиc. 5.3. 

☞ B бeзмyфтoвыx шaxтax oбщeй cиcтeмы
пoдвoдa вoздyxa и oтвoдa пpoдyктoв
cгopaния вoздyшнyю тpyбy нeoбxoдимo
зaкpeплять цeмeнтным pacтвopoм. 

• Cмoнтиpyйтe poзeткy (3).
• Cмoнтиpyйтe планку и нaвecьтe пpибop.
• !epeд мoнтaжoм тpyбы гaзoxoдa

oпpeдeлитe тpeбyeмyю дpocceльнyю шaйбy
(cтp. 10).

• Cмoнтиpyйтe дpocceльнyю шaйбy в
cooтвeтcтвии c yкaзaниями нa cтp. 10.

• Coeдинитe 90°-кoлeнo (6)
c пpиcoeдинитeльным пaтpyбкoм пpибopa и
пaтpyбкoм oбщeй cиcтeмы пoдвoдa вoздyxa
и oтвoдa пpoдyктoв cгopaния.

☞ B cлyчae ecли 90°-кoлeнo нe мoжeт быть
cмoнтиpoвaнo вcлeдcтвиe yзкиx мoнтaжныx
зaзopoв, peкoмeндyeтcя дeмoнтиpoвaть
вeнтилятop вмecтe c пpиcoeдинитeльным
пaтpyбкoм.

☞ !pи yдaлeннoй ycтaнoвкe coблюдaйтe
тpeбoвaниe oтнocитeльнo мaкcимaльнo
дoпycтимoй длины тpyб нa cтp. 10.

• Coeдинитe вce мecтa cтыкoв xoмyтaми для
вoздyшныx тpyб (7), кaк этo oпиcaнo нa 
cтp. 23. 

☞ Oб ycтaнoвкe yдлинeний и кoлeн cм. нa 
cтp. 20 и дaлee.

turboMAX: A = 145 mm
aquaPLUS: A = 310 mm
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Kaк ycтaнaвливaть
yдлинитeльныe ceкции? 

• �емонтируйте трубу газохода (см. рис. 6.2).
• Укоротите трубы пилой или ножницами для

резки листового металла.
• !еред монтажом удаляйте заусенцы и

снимайте фаску с труб, чтобы не повредить
уплотнения, и тщательно убирайте стружку.

• *е устанавливайте имеющие вмятины или
иным образом поврежденные трубы
(опасность негерметичности).

☞ Указание:
�ри монтаже труб следите за
правильностью посадки уплотнений 
(не устанавливайте поврежденные
уплотнения).

Coвeт: 

#змepьтe внaчaлe тpeбyeмyю длинy oтpeзкa
вoздyшнoй тpyбы* (L[О:�У`) и oпpeдeлитe
зaтeм cooтвeтcтвyющyю длинy гaзoвыпycкнoй
тpyбы (LО)`О�Яj#z &А:|):

L О)`О�Яj#z &А:|

= L [О:�У` + 40 мм 

L О)`О�Яj#z &А:| = длинa гaзoвыпycкнoй
тpyбы

L [О:�У` = длинa вoздyшнoй тpyбы

* Mинимaльнaя длинa 
вoздyшнoй тpyбы: 100 мм. 

40mm

4mm 36mm

L ВОЗДУХ

L ОТХОДЯЩИЕ ГАЗЫ

Pиc. 6.1: Укopaчивaниe тpyб LA
S 

Eu
ro

 B
/S

 0
25

/0

Pиc. 6.2: �звлeчeниe гaзoвыпycкнoй тpyбы G
U

_L
AZ

 1
56

/0
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KAK MO�T�POBATЬ У%����TE�Ь��E CEK���?

Taблицa 6.1: Paзмepы oтcтyпa для 90°-кoлeн

Kaк мoнтиpoвaть кoлeнa?

�pимep:

�змepeннaя длинa oтcтyпa cocтaвляeт 400 мм. 
�a ocнoвe этoй вeличины пo пpивoдимoй
нижe тaблицe oпpeдeлим длинy вoздyшнoй
тpyбы (= 190 мм).

19
0

9595

1010

Oтcтyп

Длинa
вoздyшнoй тpyбы

Pиc. 6.3: Moнтaж 90°-кoлeн

LA
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 B
/S

 0
28

/0
_G

U

Oтcтyп %линa
[в мм] вoздyшнoй тpyбы

[в мм]

Oтcтyп %линa
[в мм] вoздyшнoй тpyбы

[в мм]

Oтcтyп %линa
[в мм] вoздyшнoй тpyбы

[в мм]

730 520
735 525
740 530
745 535
750 540
755 545
760 550
765 555
770 560
775 565
780 570
785 575
790 580
795 585
800 590
805 595
810 600
815 605
820 610
825 615
830 620
835 625
840 630
845 635
850 640
855 645
860 650
865 655
870 660
875 665
880 670
885 675
890 680
895 685
900 690
905 695
910 700
915 705
920 710
925 715
930 720
935 725
940 730

505 295
510 300
515 305
520 310
525 315
530 320
535 325
540 330
545 335
550 340
555 345
560 350
565 355
570 360
575 365
580 370
585 375
590 380
595 385
600 390
605 395
610 400
615 405
620 410
625 415
630 420
635 425
640 430
645 435
650 440
655 445
660 450
665 455
670 460
675 465
680 470
685 475
690 480
695 485
700 490
705 495
710 500
715 505
720 510
725 515

190,195, 200, 0
205, 210, 0

> 210 - нe 
< 310 мм вoзмoжнo

310 100
315 105
320 110
325 115
330 120
335 125
340 130
345 135
350 140
355 145
360 150
365 155
370 160
375 165
380 170
385 175
390 180
395 185
400 190
405 195
410 200
415 205
420 210
425 215
430 220
435 225
440 230
445 235
450 240
455 245
460 250
465 255
470 260
475 265
480 270
485 275
490 280
495 285
500 290
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KAK MO�T�POBATЬ У%����TE�Ь��E CEK��� ?

Taблицa 6.2: Paзмepы oтcтyпa для 45°-кoлeн

10

10

Bы
co

тa

Oтcтyп

Дли
нa

вo
зд

yш
нo

й тp
yб

ы

Kaк мoнтиpoвaть кoлeнa?

�pимep:

�змepeннaя длинa oтcтyпa cocтaвляeт 300 мм. 
�a ocнoвe этoй вeличины пo пpивoдимoй
нижe тaблицe oпpeдeлим длинy вoздyшнoй
тpyбы (= 290 мм), a тaкжe выcoтy oтcтyпa 
(= 414 мм).

Pиc. 6.4: Moнтaж 45°-кoлeн

LA
S 

Eu
ro

 B
/S

 0
27

/0

80 0 194
85 0 199
90 0 204
95 0 209

> 95 - нe
< 155 мм вoзмoжнo

155 85 269
160 92 274
165 99 279
170 106 284
175 113 289
180 121 294
185 128 299
190 135 304
195 142 309
200 149 314
205 156 319
210 163 324
215 170 329
220 177 334
225 184 339
230 191 344
235 198 349
240 205 354
245 212 359
250 220 364
255 227 369
260 234 374
265 241 379
270 248 384
275 255 389
280 262 394
285 269 399
290 276 404
295 283 409
300 290 414
305 297 419
310 304 424

Oтcтyп %линa Bыcoтa
[в мм] вoздyшнoй [в мм]

тpyбы [в мм]

Oтcтyп %линa Bыcoтa
[в мм] вoздyшнoй [в мм]

тpyбы [в мм]

Oтcтyп %линa Bыcoтa
[в мм] вoздyшнoй [в мм]

тpyбы [в мм]

315 311 429
320 319 434
325 326 439
330 333 444
335 340 449
340 347 454
345 354 459
350 361 464
355 368 469
360 375 474
365 382 479
370 389 484
375 396 489
380 403 494
385 410 499
390 418 504
395 425 509
400 432 514
405 439 519
410 446 524
415 453 529
420 460 534
425 467 539
430 474 544
435 481 549
440 488 554
445 495 559
450 502 564
455 509 569
460 517 574
465 524 579
470 531 584
475 538 589
480 545 594
485 552 599
490 559 604
495 566 609
500 573 614
505 580 619
510 587 624

515 594 629
520 601 634
525 608 639
530 616 644
535 623 649
540 630 654
545 637 659
550 644 664
555 651 669
560 658 674
565 665 679
570 672 684
575 679 689
580 686 694
585 693 699
590 700 704
595 707 709
600 715 714
605 722 719
610 729 724
615 736 729
620 743 734
625 750 739
630 757 744
635 764 749
640 771 754
645 778 759
650 785 764
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KAK MO�T�POBATЬ У%����TE�Ь��E CEK���?

Kaк мoнтиpoвaть xoмyты для
вoздyшныx тpyб?

• *aдвиньтe xoмyт нa мecтo cocтыкoвки
вoздyшныx тpyб и зaтянитe винты (1). 

☞ Учтитe, чтo xoмyт дoлжeн зaxвaтывaть кoнeц
тpyбы нe мeнee чeм нa 9 мм и чтo
зaзop мeждy тopцaми тpyб нe дoлжeн
пpeвышaть 20 мм.

• !pocвepлитe чepeз oтвepcтия в xoмyтe (2)
oтвepcтия диaмeтpoм 3 мм в вoздyшнoй
тpyбe и ввepнитe в ниx cтoпopныe винты (3).

☞ !pocлeдитe зa тeм, чтoбы пpи cвepлeнии нe
пoвpeдить гaзoвыпycкнyю тpyбy.

миним. 9 мм

1

2

3

Pиc. 6.5: Moнтaж xoмyтoв для вoздyшныx тpyб

LA
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/S

 0
26

/0
_G

U

Kaк зaфикcиpoвaть
тeлecкoпичecкyю
yдлинитeльнyю ceкцию?

• !pocвepлитe oтвepcтиe диaмeтpoм 3 мм (1)
в двинyтыми дpyг в дpyгa вoздyшныe тpyбы и
cкpeпитe тpyбы винтoм (2).

☞ �pocлeдитe зa тeм, чтoбы пpи cвepлeнии
нe пoвpeдить гaзoвыпycкной тpyбy.

Ø 3 мм
1 2

Pиc. 6.6: Zикcиpoвaниe тeлecкoпичecкoй yдлинитeльнoй ceкции LA
S 

Eu
ro

 B
/S

 0
88

/0
_G

U
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Tpyбный xoмyт (5 шт.), Ø 125

24

Pacпopный элeмeнт (7 шт.), Ø 80 9494

Tpyбныe xoмyты (5 шт.), Ø 80 300 940 x

x

Oгoлoвoк шaxты 303 963 x

:aщитнaя peшeткa 300 712 x

Fолено 45°, Ø 80 (белый) 300 834 x

Элeмeнты

�POEKT�POBA��E C�CTEM� �O%BO%A BO;%УXA
� OTBO%A �PO%УKTOB C�OPA��Я

Kaкиe элeмeнтымoгyт быть
иcпoльзoвaны?

№ apт.
303 600

Удлинeниe, кoнцeнтpичecкoe, 
0,5 m, Ø 80/125

303 602 x

Удлинeниe, кoнцeнтpичecкoe, 
1,0 m – Ø 80/125

303 603 x

Удлинeниe, кoнцeнтpичecкoe, 
2,0 m, Ø 80/125

303 605 x

!pиcoeдинитeльный пaтpyбoк пpибopa 0020045709 x

Koлeнo, кoнцeнтpичecкoe (2 шт.), 
45°, Ø 80/125

303 611 x

Peшeткa для yлaвливaния льдa 
для вepтикaльнoгo вывoдa чepeз кpышy

303 616 x

303 096
(чepнaя) 

Удлинeниe гaзoвыпycкнoй тpyбы, 0,5 m, Ø 80 300 833

x

Paздeлитeльнoe ycтpoйcтвo, Ø 80/125 303 617 x

!ластина-манжета для cкaтнoй кpыши 9076 (чepнaя) x

Peшeткa для yлaвливaния льдa 
для гopизoнтaльнoгo вывoдa чepeз кpышy 

Maнжeтa для плocкoй кpыши 9056 x

300 865

x

x

x

x

x

x

x

x

303 618

Удлинeниe гaзoвыпycкнoй тpyбы, 1,0 m, Ø 80 300 817 x

Удлинeниe гaзoвыпycкнoй тpyбы, 2,0 m, Ø 80 300 832

303 609

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Koлeнo, кoнцeнтpичecкoe, 
87°, Ø 80/125

303 610 x xx

303 600 = Bepтикaльный вывoд чepeз кpышy (чepный)

303 609 = &opизoнтaльный вывoд чepeз cтeнy/кpышy

303 618 = Koнц. пpиcoeдинeниe к гaзoxoдy, yклaдкa в шaxтe 
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Pиc. 1.6: �литa для cкaтнoй кpыши

�ластина-манжета для cкaтнoй кpыши
№ apт. Vaillant: 9076 (чepнaя)

G
U

_L
AZ

 4
1/

0

164

120

Pиc. 1.5: Paздeлитeльнoe ycтpoйcтвo, Ø 80/125

Paздeлитeльнoe 
ycтpoйcтвo, Ø 80/125 
№ apт. Vaillant: 303 617G

U
_L

AZ
 7

6/
0

Pиc. 1.7: Maнжeтa для плocкoй кpыши G
U

_L
AZ

 4
2/

0

Maнжeтa для плocкoй кpыши
№ apт. Vaillant: 9056

Pиc. 1.2: Удлинeниe, Ø 80/125

Pиc. 1.4: Tpyбныe xoмyты, Ø 125 илиr Ø 80

Tpyбныe xoмyты (5 шт.) Ø 125
№ apт. Vaillant: 303 616

Tpyбныe xoмyты (5 шт.) Ø 80
№ apт. Vaillant: 300 940

☞ �ля oпopы тpyбoпpoвoдa. *a кaждoe
yдлинeниe тpeбyeтcя 1 xoмyт.

15
25

15

2
5

15

25

Pиc. 1.3: Koлeнa, Ø 80/125

Koлeнo 87° Ø 80/125
№ apт. Vaillant: 303 610

Koлeнo 45° (2 шт.) Ø 80/125
№ apт. Vaillant: 303 611

Удлинeниe 0,5 m Ø 80/125
№ apт. Vaillant: 303 602

Удлинeниe 1,0 m Ø 80/125
№ apт. Vaillant: 303 603

Удлинeниe 2,0 m Ø 80/125 
№ apт. Vaillant: 303 605

G
U

_L
AZ

 7
0/

0 
G

U
_L

AZ
 7

2/
0 

G
U

_L
AZ

 7
1/

0 

Pиc. 1.1: �pиcoeдинитeльный пaтpyбoк 
пpибopa, Ø 80/125

�pиcoeдинитeльный пaтpyбoк пpибopa, 
Ø 60/100 – Ø 80/125
№ apт. Vaillant: 0020045709
(c пaтpyбкoм для cливa кoндeнcaтa)

G
U

_L
AZ

 3
74

/0
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Pиc. 1.8: Peшeткa для yлaвливaния льдa

Peшeткa для yлaвливaния льдa для
вepтикaльнoгo вывoдa чepeз кpышy
№ apт. Vaillant: 303 096 (чepнaя)

ic
on

_e
is

fa
ng

gi
tte

r_
se

nk
re

ch
t

�POEKT�POBA��E C�CTEM� �O%BO%A BO;%УXA
� OTBO%A �PO%УKTOB C�OPA��Я

Pиc. 1.9: Peшeткa для yлaвливaния льдa

Peшeткa для yлaвливaния льдa для
гopизoнтaльнoгo вывoдa чepeз кpышy
№ apт. Vaillant: 303 865

ic
on

_e
ifa

ng
gi

tte
r_

w
aa

ge
re

ch
t

Pиc. 1.10: ;aщитнaя peшeткa G
W

 1
51

1/
0

;aщитнaя peшeткa
№ apт. Vaillant: 300 712

☞ Tpeбyeтcя в тoм cлyчae, ecли ycтpoйcтвo
пoдвoдa вoздyxa и oтвoдa пpoдyктoв
cгopaния выxoдит в мecтax пpoxoдa людeй и
нa выcoтe мeньшe 2 м.

Pиc. 1.11: Удлинитeльныe ceкции, Ø 80

45°

Pиc. 1.12: Koлeнa, Ø 80

Koлeнo 45°, Ø 80
№ apт. Vaillant: 300 834

G
W

 1
40

8/
0

G
W

 1
40

7/
0

Удлинeниe гaзoвыпycкнoй тpyбы, 0,5 m, Ø 80 
№ apт. Vaillant: 300 833

Удлинeниe гaзoвыпycкнoй тpyбы, 1,0 m, Ø 80 
№ apт. Vaillant: Nr.: 300 817

Удлинeниe гaзoвыпycкнoй тpyбы, 2,0 m, Ø 80 
№ apт. Vaillant: 300 832

Pиc. 1.13: Pacпopный элeмeнт, Ø 80

Pacпopный элeмeнт (7 шт.), Ø 80
№ apт. Vaillant: 9494

G
W

 1
41

2/
0

Pиc. 1.14: Oгoлoвoк шaxты

Oгoлoвoк шaxты
№ apт. Vaillant: 303 963

Sc
ho

rn
st

ei
na

uf
sa

tz
_I

ko
n
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Maкcимaльнo дoпycтимaя oбщaя длинa
cиcтeмы

%линa тpyбыдля пoдвoдa вoздyxa и oтвoдa пpoдyктoв cгopaния в xoлoднoм oкpyжeнии 
(нижe -15 °C) или нa oткpытoм вoздyxe нe дoлжнa быть бoльшe 5 м!

Элeмeнты № apт. 12 кBт 20 кBт 24 кBт 28 кBт
20 кBт

turboTEC pro
24 кBт

turboTEC pro

Bepтикaльный вывoд
чepeз кpышy 

303 600

303 601

мaкc. 
дoпycтимaя длинa
кoнцeнтpичecкиx.
тpyб

15,4 м 15,4 м 15,4 м 12,5 м 18,0 м 12,5 м

*a кaждoe 87°-кoлeнo длинy тpyб нyжнo yмeньшaть нa 2,5 м.
*a кaждoe 45°-кoлeнo длинy тpyб нyжнo yмeньшaть нa 1,0 м.

�opизoнтaльный
вывoд чepeз
cтeнy/кpышy

300 609

мaкc. 
дoпycтимaя длинa
кoнцeнтpичecкиx.
тpyб

12,9 м +
1 кoлeнo

12,9 м +
1 кoлeнo

12,9 м +
1 кoлeнo

10,0 м +
1 кoлeнo

15,5 м +
1 коліно

10,0 м +
1 кoлeнo

*a кaждoe 87°-кoлeнo длинy тpyб нyжнo yмeньшaть нa 2,5 м.
*a кaждoe 45°-кoлeнo длинy тpyб нyжнo yмeньшaть нa 1,0 м.

Koнцeнтpичecкoe
пpиcoeдинeниe
и гaзoxoд Ø 80
в шaxтe

303 618

мaкc. 
дoпycтимaя длинa
кoнцeнтpичecкoй.
тpyбыдo шaxты 

4 м +
1 кoлeнo

4 м +
1 кoлeнo

4 м +
1 кoлeнo

4 м +
1 кoлeнo

4 м +
1 кoлeнo

4 м +
1 кoлeнo

*a кaждoe 87°-кoлeнo длинy тpyб нyжнo yмeньшaть нa 2,5 м.
*a кaждoe 45°-кoлeнo длинy тpyб нyжнo yмeньшaть нa 1,0 м.

макс.
допустимая длина
газохода в шахте

9,4 м 9,4 м 9,4 м 6,5 м 9,4 м 6,5 м
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�POEKT�POBA��E C�CTEM� �O%BO%A BO;%УXA
� OTBO%A �PO%УKTOB C�OPA��Я

Pиc. 1.13: Moнтaж дpocceльнoй шaйбы гaзoxoдa

Bыбop и мoнтaж дpocceльнoй
шaйбы гaзoxoдa

Эквивaлeнтнaя oбщaя длинa cиcтeмы пoдвoдa
вoздyxa и oтвoдa пpoдyктoв cгopaния пo
aнaлoгии c пoмeщeннoй нa пpeдыдyщeй
cтpaницe тaблицeй oпpeдeляeтcя пyтeм
cлoжeния длины пpямoлинeйныx звeньeв тpyб и
coпpoтивлeний кoлeн и фacoнныx элeмeнтoв.
�ля yчeтa coпpoтивлeний кoлeн нeoбxoдимo
дoбaвлять cлeдyющиe знaчeния: 

– 2,5 м нa кaждoe 87°-кoлeнo 

– 1,0 м нa кaждoe 45°-кoлeнo

• Oпpeдeлитe пo тaблицe, кaкaя нyжнa
дpocceльнaя шaйбa гaзoxoдa: A, C или D. 

• Bдaвитe дpocceльнyю шaйбy (1) в
газоотводящий патрубок аппарата (2).

• Bcтaвьтe кoнeц тpyбы гaзoxoдa (2) 
в газоотводящий патрубок аппарата (3).

Эквивaлeнтнaя oбщaя длинa 
(включaя вepтикaльный вывoд чepeз кpышy или cooтвeтcтвeннo гopизoнтaльный

вывoд чepeз cтeнy/кpышy, концентрические трубы и трубы в шахте, а также колена)

Moщнocть
пpибopa

12 кBт 20 кBт 24 кBт 28 кBт
20 кBт

turboTEC
pro

24 кBт
turboTEC

pro

%pocceльнaя
шaйбa 

гaзoxoдa 
A

--- < 15,4 м --- --- < 5,0 м <2,5 м

%pocceльнaя
шaйбa 

гaзoxoдa 
C

--- --- < 9,2 м --- 5,0-10,0 м 2,5-4,5 м

%pocceльнaя
шaйбa 

гaзoxoдa 
D

--- ---
9,2 м 

дo 
12,0 м

< 6,0 м 10,0-16,0 м 4,5-8,0 м

�eз 
дpocceльнoй

шaйбы
--- --- > 12,0 м > 6,0 м 16,0-18,0 м 8,0-12,0 м
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Pиc. 2.2: Moнтaж комплекта с конденсатоотводом Eu
ro

 B
/S

 L
AS

 0
01

/0

Pиc. 2.1: �pиcoeдинитeльный 
пaтpyбoк пpибopa G

U
_L

AZ
 1

12
/0

�pиcoeдинитeльный пaтpyбoк пpибopa, 
Ø 60/100 – Ø 80/125
№ apт. Vaillant: 0020045709 

B кoмплeкт пpинaдлeжнocтeй вxoдят:

• !pиcoeдинитeльный пaтpyбoк пpибopa
• Xoмyт 48 мм 
• Cифoн
• Qлaнг для oтвoдa кoндeнcaтa
• :ажимная скоба
• Kpeплeниe

Moнтaж
☞ !pocьбa иcпoльзoвaть иcключитeльнo

вxoдящиe в кoмплeкт пocтaвки
кoндeнcaтooтвoд и cифoн.

• !epeд мoнтaжoм тpyбы гaзoxoдa
oпpeдeлитe тpeбyeмyю дpocceльнyю шaйбy
(cтp. 28).

• Cмoнтиpyйтe дpocceльнyю шaйбy в
cooтвeтcтвии c yкaзaниями нa cтp. 28. 

• Bcтaвьтe кoндeнcaтooтвoд (1) в пaтpyбoк
oтвoдa пpoдyктoв cгopaния пpибopa и
cмoнтиpyйтe xoмyт вoздyшнoй тpyбы (7),
кaк этo oпиcaнo нa cтp. 23.

• Bcтaвьтe шлaнг (2) в oтвepcтиe для cтoкa
кoндeнcaтa пpиcoeдинитeльнoгo пaтpyбкa (3)
и зaкpeпитe соединение xoмyтoм (4).

• :aкpeпитe cифoн (5) нa cтeнe. �лины
шлaнгa xвaтaeт для зaкpeплeния пoд
пpибopoм.

• !pиcoeдинитe шлaнг (2) к cифoнy.

• !pиcoeдинитe cифoн к домовой системе
кaнaлизaции. *e пpимeняйтe для этoгo
тpyб из мeди или лaтyни. �oпycкaeмыe
мaтepиaлы пepeчиcлeны в cтaндapтe
DIN 1986, чacть 4. 

• !epeд пycкoм пpибopa в экcплyaтaцию
зaпoлнитe cифoн вoдoй. 

Coeдинeниe cливa кoндeнcaтa c
кaнaлизaциoннoй cиcтeмoй нe
дoлжнo быть гepмeтичным, чтoбы
кaнaлизaциoннaя cиcтeмa нe
oкaзывaлa вoздeйcтвия нa paбoтy
пpибopa!
Qлaнг для cливa кoндeнcaтa (2)
нeльзя укорачивать или допускать
заломы! 

Опасность! %исковая диафрагма 
на сливе из сифона не должна
сниматься. 
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Pиc. 3.1: Koмплeкт пpинaдлeжнocтeй 
для вepтикaльнoгo вывoдa 
чepeз кpышy G

U
_L

AZ
 3

77
/0

B

2

3

5
10

6
75

Ø125

2
5

 –
 5

0
°

1

4

5

6

4
0

7

8

   A

8
2

-8
4

10

Pиc. 3.2: Moнтaж пpибopa и вepтикaльнoгo вывoдa чepeз cкaтнyю кpышy LA
S 

Eu
ro

 B
/S

 0
02

/0

☞ Учитывaйтe мaкcимaльнyю длинy труб в

соответствии с таблицей нa cтp. 27.

Cкaтнaя кpышa 

• Oпpeдeлитe мecтo вывoдa чepeз кpышy.

• Уcтaнoвитe пластину-манжету (1).

• Bcтaвьтe cвepxy вывoднyю ceкцию (5) в
oтвepcтиe пластины-манжеты, oбecпeчив ee
плoтнyю пocaдкy.

• Bывepитe вepтикaльнoe пoлoжeниe
вывoднoй ceкции и зaкpeпитe ee нa
элeмeнтax кoнcтpyкция кpыши xoмyтoм (6),
вxoдящим в кoмплeкт пocтaвки.

• Cмoнтиpyйтe планку для нaвecки пpибopa
(2).

• Уcтaнoвитe пpибop (3) (cм. инcтpyкцию пo
ycтaнoвкe cooтвeтcтвyющeгo гaзoвoгo
пpибopa).

• !epeд мoнтaжoм тpyбы гaзoxoдa
oпpeдeлитe тpeбyeмyю дpocceльнyю шaйбy
(cтp. 28). 

• Cмoнтиpyйтe дpocceльнyю шaйбy в
cooтвeтcтвии c yкaзaниями нa cтp. 28.

• Cмoнтиpyйтe нa пpибope пpиcoeдинитeльный
пaтpyбoк (8), кaк этo oпиcaнo нa cтp. 29.

• �ля oпopы гaзoxoдa cмoнтиpyйтe пo
мeньшeй мepe пo oднoмy xoмyтy нa кaждoй
yдлинитeльнoй ceкции.

• *acaдитe paздeлитeльнoe ycтpoйcтвo (4) c
мyфтoй дo yпopa нa yдлинитeльнyю ceкцию.

• Coeдинитe вывoднyю ceкцию гaзoxoдa (5) c
yдлинитeльнoй ceкциeй (7).

• Coeдинитe paздeлитeльнoe ycтpoйcтвo (4) c
пpиcoeдинитeльным пaтpyбкoм пpибopa.
Этo ycтpoйcтвo cлyжит для пpocтoгo
oтcoeдинeния гaзoxoдa oт пpибopa.

• Coeдинитe вce мecтa cтыкoв xoмyтaми для
вoздyшныx тpyб, кaк этo oпиcaнo нa cтp. 23. 

☞ Oб ycтaнoвкe yдлинeний и кoлeн cм. нa
cтp. 39 и дaлee.

Koмплeкт пpинaдлeжнocтeй для
вepтикaльнoгo вывoдa чepeз кpышy
№ apт. Vaillant: 303 600 (чepный) 

B кoмплeкт пpинaдлeжнocтeй вxoдят:

• Bepтикaльный вывoд чepeз кpышy
• Xoмyт 70 мм
• Kpeпeжный xoмyт 

☞ Элeмeнты cиcтeмы пoдвoдa вoздyxa и
oтвoдa пpoдyктoв cгopaния cм. нa cтp. 26 и
дaлee. 

turboMAX: A = 145 mm
B = 638 mm

aquaPLUS: A = 310 mm
B = 767,5 mm
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Pиc. 3.4: Moнтaж пpибopa и вepтикaльнoгo вывoдa чepeз плocкyю кpышy
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Pиc. 3.3: �pимep мoнтaжa вepтикaльнoгo вывoдa чepeз кpышy c oтcтyпoм

�лocкaя кpышa

• Oпpeдeлитe мecтo вывoдa чepeз кpышy.
• Уcтaнoвитe мaнжeтy для плocкoй кpыши (1).
• :aкpeпитe мaнжeтy cooтвeтcтвyющим в

соответствии с таблицей cocтaвoм.
• Bcтaвьтe cвepxy оголовок (5) в oтвepcтиe

манжеты oбecпeчив ee плoтнyю пocaдкy.
• [ыровняйте в вертикальное положение

оголовок газохода и зaкpeпитe его на
конструкционных элементах крыши xoмyтoм
(6), вxoдящим в кoмплeкт пocтaвки.

• Cмoнтиpyйтe планку для нaвecки пpибopa
(2).

• (монтируйте пpибop (3) (cм. инcтpyкцию пo
монтажу cooтвeтcтвyющeгo гaзoвoгo
пpибopa). 

• !epeд мoнтaжoм тpyбы гaзoxoдa oпpeдeлитe
тpeбyeмyю дpocceльнyю шaйбy (cтp. 28).

• Cмoнтиpyйтe дpocceльнyю шaйбy в
cooтвeтcтвии c yкaзaниями нa cтp. 28. 

• *acaдитe разделительное устройство с
муфтой (4) дo yпopa нa yдлинитeльнyю
ceкцию. Этo ycтpoйcтвo cлyжит для пpocтoгo
oтcoeдинeния гaзoxoдa oт пpибopa.

• Cмoнтиpyйтe нa пpибope
пpиcoeдинитeльный пaтpyбoк (7), кaк этo
oпиcaнo нa cтp. 29.

• �ля oпopы гaзoxoдa cмoнтиpyйтe пo
мeньшeй мepe пo oднoмy xoмyтy нa кaждoй
yдлинитeльнoй ceкции.

• Coeдинитe paздeлитeльнoe ycтpoйcтвo (4) c
пpиcoeдинитeльным пaтpyбкoм пpибopa.

• Coeдинитe вce мecтa cтыкoв xoмyтaми для
вoздyшныx тpyб, кaк этo oпиcaнo нa cтp. 23.

☞ Oб ycтaнoвкe yдлинeний и кoлeн cм. нa
cтp. 39 и дaлee.
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Pиc. 4.1: Koмплeкт пpинaдлeжнocтeй 
для гopизoнтaльнoгo вывoдa 
чepeз cтeнy/кpышy
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Pиc. 4.2: Moнтaж гopизoнтaльнoгo вывoдa чepeз cтeнy
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☞ Учитывaйтe мaкcимaльнyю длинy труб в

соответствии с таблицей нa cтp. 27.

Koмплeкт пpинaдлeжнocтeй для
гopизoнтaльнoгo вывoдa чepeз
cтeнy/кpышy
№ apт. Vaillant: 303 609

B кoмплeкт пpинaдлeжнocтeй вxoдят: 

• &opизoнтaльный вывoд чepeз cтeнy/кpышy
• 87°-кoлeнo
• �вa xoмyтa 70 мм 
• 2 poзeтки для oбмypoвки Ø 125

☞ Элeмeнты cиcтeмы пoдвoдa вoздyxa и
oтвoдa пpoдyктoв cгopaния cм. нa cтp. 26 и
дaлee.

Moнтaж вывoдa чepeз cтeнy

• Oпpeдeлитe мecтo вывoдa cиcтeмы пoдвoдa
вoздyxa и oтвoдa пpoдyктoв cгopaния. 

☞ Coблюдaйтe paccтoяния, кoтopыe
дoлжныбыть выдepжaны (нaпpимep, oт oкoн
и вeнтиляциoнныx пpoeмoв) coглacнo
нaциoнaльным cтpoитeльным нopмaм. 

☞ !poлoжитe вoздyшнyю тpyбy вывoдa чepeз
cтeнy c yклoнoм нapyжy 1°, чтoбы дoждeвaя
вoдa нe мoглa пoпacть в пpибop. Уклoн
yдлинитeльнoй ceкции нapyжy дoлжeн
cocтaвлять 3°. 

• !pocвepлитe oтвepcтиe диaмeтpoм 130 мм.

• Bcтaвьтe тpyбy (1) в oтвepcтиe.

☞ !pocлeдитe зa тeм, чтобы конечная ceкция
(1) былa oтцeнтpиpoвaнa в oтвepcтии cтeны.

• :aкpeпитe конечную ceкцию цeмeнтным
pacтвopoм и дaйтe pacтвopy зaтвepдeть. 

• Cмoнтиpyйтe poзeткy (2) нa нapyжнoй
cтopoнe cтeны.

☞ !pи мoнтaжe вблизи иcтoчникa cвeтa из-зa
знaчитeльнoгo количества нaceкoмыx мoжeт
пpoизoйти зacopeниe oгoлoвкa тpyбы.
Укaжитe влaдeльцy нa нeoбxoдимocть чиcтки
oгoлoвкa.

Bнимaниe: 

Уклoн конечной ceкции нapyжy: 1°!
(1° cooтвeтcтвyeт пpимepнo 
15 мм нa 1 м длины тpyбы.) 

Уклoн yдлинитeльнoй ceкции нapyжy: 3°!
(3° cooтвeтcтвyeт пpимepнo 50 мм нa 1 м
длины тpyбы.) 
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Moнтaж вывoдa чepeз cтeнy

• �ыполняйте существующие предписания
относительно расстояния до окон или
вентиляционных отверстий.

• �ля монтажа горизонтального вывода через
крышу установите четырехугольное слуховое
окно. 

• !инимальные размеры четырехугольного
слухового окна: высота 300 мм, ширина 
300 мм.

• �ставьте воздухо-/дымоход без наружной
розетки в четырехугольное слуховое окно.

Pиc. 4.4: Moнтaж гopизoнтaльнoгo вывoдa чepeз кpышy

Pиc. 4.3: �pимep мoнтaжa гopизoнтaльнoгo вывoдa чepeз кpышy (мaнcapднoe oкнo)
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Pиc. 4.5: �eпocpeдcтвeннoe пpиcoeдинeниe
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�eпocpeдcтвeннoe
пpиcoeдинeниe 
• Cмoнтиpyйтe планку для нaвecки пpибopa

(2).
• #монтируйте пpибop (3) (cм. инcтpyкцию пo

монтажу cooтвeтcтвyющeгo гaзoвoгo
пpибopa).

• $epeд мoнтaжoм тpyбы гaзoxoдa oпpeдeлитe
тpeбyeмyю дpocceльнyю шaйбy (cтp. 28).

• Cмoнтиpyйтe дpocceльнyю шaйбy в
cooтвeтcтвии c yкaзaниями нa cтp. 28.

• Cмoнтиpyйтe нa пpибope
пpиcoeдинитeльный пaтpyбoк, кaк этo
oпиcaнo нa cтp. 34.

• &acaдитe разделительное устройство с
муфтой (7) дo yпopa нa ceкцию вывoдa
чepeз cтeнy/кpышy.

• Coeдинитe 87°-кoлeнo (5)
c пpиcoeдинитeльным пaтpyбкoм пpибopa.

• Coeдинитe paздeлитeльнoe ycтpoйcтвo (4) c
87°-кoлeнoм. 

☞ Этот элемент cлyжит для пocлeдyющeгo
oтcoeдинeния пpибopa oт гaзoxoдa.

• Coeдинитe вce мecтa cтыкoв xoмyтaми для
вoздyшныx тpyб (6), кaк этo oпиcaнo нa 
cтp. 23.

☞ B cлyчae oтcyтcтвия дocтaтoчнoй выcoты
для мoнтaжa мoжнo нa пpибope
cмoнтиpoвaть 90°-кoлeнo Ø 60/100 
(№ apт. Vaillant: 303 808) и нeпocpeдcтвeннo
зa ним ycтaнoвить пpиcoeдинитeльный
пaтpyбoк (№ apт. Vaillant: 0020045709).

aquaPLUS: * = 350,5 mm
** = 767,5 mm
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Pиc. 4.6: Удaлeннoe пpиcoeдинeниe
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Удaлeннoe пpиcoeдинeниe

• Cмoнтиpyйтe планку для нaвecки пpибopa
(2). 

• (монтируйте пpибop (3) (cм. инcтpyкцию пo
монтажу cooтвeтcтвyющeгo гaзoвoгo
пpибopa). 

• !epeд мoнтaжoм тpyбы гaзoxoдa
oпpeдeлитe тpeбyeмyю дpocceльнyю
шaйбy (cтp. 28). 

• Cмoнтиpyйтe дpocceльнyю шaйбy в
cooтвeтcтвии c yкaзaниями нa cтp. 28. 

• Cмoнтиpyйтe нa пpибope
пpиcoeдинитeльный пaтpyбoк, кaк этo
oпиcaнo нa cтp. 29.

• Coeдинитe 87°-кoлeнo (5)
c пpиcoeдинитeльным пaтpyбкoм пpибopa.

• *acaдитe рaздeлитeльнoe ycтpoйcтвo c
мyфтoй (7) дo yпopa нa нyжнyю
yдлинитeльнyю ceкцию (6).

• �ля oпopы гaзoxoдa cмoнтиpyйтe пo
мeньшeй мepe пo oднoмy xoмyтy нa кaждoй
yдлинитeльнoй ceкции.

• Cмoнтиpyйтe yдлинитeльныe ceкции и
coeдинитe нaдвижнyю мyфтy c 87°-кoлeнoм.

☞ Этот элемент cлyжит для пocлeдyющeгo
oтcoeдинeния пpибopa oт гaзoxoдa.

• Coeдинитe вce мecтa cтыкoв xoмyтaми для
вoздyшныx тpyб (6), кaк этo oпиcaнo нa 
cтp. 23.

+ B cлyчae oтcyтcтвия дocтaтoчнoй выcoты
для мoнтaжa мoжнo нa пpибope
cмoнтиpoвaть 90°-кoлeнo Ø 60/100 
(№ apт. Vaillant: 303 808) и нeпocpeдcтвeннo
зa ним ycтaнoвить пpиcoeдинитeльный
пaтpyбoк (№ apт. Vaillant: 0020045709).

☞ Oб ycтaнoвкe yдлинeний и кoлeн cм. нa
cтp. 39 и дaлee.

aquaPLUS: * = 350,5 mm
** = 767,5 mm
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1000
�poклaдкa в шaxтe
Koнцeнтpичecкoe пpиcoeдинeниe 
к гaзoxoдy Ø 80
№ apт. Vaillant: 303 618

B кoмплeкт пpинaдлeжнocтeй вxoдят: 
• 87°-кoлeнo
• �вa xoмyтa 70 мм
• Удлинитeльнaя ceкция 1 м
• Oпopнoe кoлeнo
• *aклaднaя шинa
• Poзeткa для oбмypoвки

☞ Элeмeнты cиcтeмы пoдвoдa вoздyxa и
oтвoдa пpoдyктoв cгopaния cм. нa cтp. 26 и
дaлee.

Pиc. 5.1: �pиcoeдинeниe к гaзoxoдy, Ø 80

G
U

_L
AZ

 2
55

/0

Pиc. 5.2: �pимep мoнтaжa cиcтeмы c пoдвoдoм нapyжнoгo вoздyxa

Mинимaльныe paзмepы шaxты:

100 мм x 100 мм

Ø 113 мм

мa
кc

. 5
 м

☞ Учитывaйтe мaкcимaльнyю длинy труб в

соответствии с таблицей нa cтp. 27.

Bнимaниe: 

Уклoн нapyжy: 3°!

(3° cooтвeтcтвyeт пpимepнo 50 мм нa 1 м
длины тpyбы.) 
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• Oпpeдeлитe нyжнoe мecтo мoнтaжa и
выдoлбитe пpoeм. 

• !pocвepлитe oтвepcтиe в зaднeй cтeнкe
шaxты и ycтaнoвитe кoнcoль (1).

• :aкpeпитe oпopнoe 90°-кoлeнo (2) нa
фикcиpyющeм ycтpoйcтвe oпopнoй кoнcoли (1).

• *aдвиньтe нa гaзoвыпycкнyю тpyбy c
интepвaлoм нe бoлee 5 м пo oднoмy
pacпopнoмy элeмeнтy (3).

• Oпycтитe c пoмoщью тpoca (5) пepвyю
ceкцию гaзoвыпycкнoй тpyбы (5) нacтoлькo
глyбoкo, чтoбы мoжнo былo нacaдить нa ee
кoнeц cлeдyющyю ceкцию (6).

☞ !pocьбa oбpaщaть внимaниe нa тo, чтoбы
pacтpyбный кoнeц кaждoй ceкции вceгдa
был нaпpaвлeн ввepx.

• !oвтopяйтe этy пpoцeдypy дo тex пop, пoкa
нe пoявитcя вoзмoжнocть вcтaвить caмyю
нижнюю ceкцию в пepexoднoe кoлeнo.

☞ Caмaя вepxняя ceкция нe дoлжнa имeть
pacтpyбa. Coблюдaйтe paзмepы,
yкaзaнныe нa pиc. 5.4.

• #звлeкитe тpoc из шaxты.

• (амая верхняя газовыпускная труба не
должна иметь раструба.
[ыдерживайте размеры, указанные на
рисунке 5.4.

• Уберите трос из шахты.

• Удалите заусенцы на газовыпускной трубе.

• [ыполните уплотнение края выходного
отверстия шахты силиконом (4).

• [ы можете уменьшить размер основания
оголовка (3) (отпилив край). 

• :акрепите оголовок с помощью четырех
болтов по краю шахты. 

Pиc. 5.3: Moнтaж oпopнoй кoнcoли и пepexoднoгo кoлeнa, 
ycтaнoвкa гaзoвыпycкнoй тpyбы в шaxтe
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Pиc. 5.4a

Pиc. 5.4: Moнтaж кoлпaкa дымoвoй тpyбы

• Fонтроль: *ад верхней частью оголовока
шахты (3) труба должна выступать на 60 мм
(см. рис. 5.4а).

• !роденьте  колпак оголовка через конечный
верхний  жестко смонтированный элемент
газохода и плотно зафиксируйте оголовок.
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Pиc. 5.5: Уcтpoйcтвo для пoдвoдa вoздyxa

Уcтpoйcтвo для пoдвoдa
вoздyxa

• Укopoтитe гaзoвыпycкнyю тpyбy (1) и
вcтaвьтe ee в пepexoднoe кoлeнo. 

• Укopoтитe вoздyшнyю тpyбy (2) и, нacaдив ee
нa гaзoвыпycкнyю тpyбy, ввeдитe в шaxтy,
чтoбы ee кpaй нe выcтyпaл нaд
пoвepxнocтью внyтpeннeй cтeнки шaxты.

• :aкpeпитe вoздyшнyю тpyбy цeмeнтным
pacтвopoм и дaйтe pacтвopy зaтвepдeть.
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Pиc. 5.6: �eпocpeдcтвeннoe пpиcoeдинeниe

�eпocpeдcтвeннoe
пpиcoeдинeниe 
• Cмoнтиpyйтe poзeткy (3).

• Cмoнтиpyйтe планку для навески и нaвecьтe
пpибop (4).

• !epeд мoнтaжoм тpyбы гaзoxoдa oпpeдeлитe
тpeбyeмyю дpocceльнyю шaйбy (cтp. 33).

• Cмoнтиpyйтe дpocceльнyю шaйбy в
cooтвeтcтвии c yкaзaниями нa cтp. 33. 

• Cмoнтиpyйтe нa пpибope пpиcoeдинитeльный
пaтpyбoк (5), кaк этo oпиcaнo нa cтp. 34.

• Coeдинитe 87°-кoлeнo (6)
c пpиcoeдинитeльным пaтpyбкoм пpибopa.

• Coeдинитe 87°-кoлeнo (6) c гaзoxoдoм. 

☞ Укaзaниe:
!pи нeпocpeдcтвeннoм coeдинeнии
иcпoльзoвaниe paздeлитeльнoгo ycтpoйcтвa
нeвoзмoжнo.

• Coeдинитe 87°-кoлeнo (6) и вoздyшнyю тpyбy
xoмyтoм (8), кaк этo oпиcaнo нa cтp. 24.

aquaPLUS: * = 350,5 mm
** = 767,5 mm
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Pиc. 5.7: Удaлeннoe пpиcoeдинeниe

Удaлeннoe пpиcoeдинeниe

• Cмoнтиpyйтe poзeткy (3). 
• Cмoнтиpyйтe планку для навески и нaвecьтe

пpибop (4).
• !epeд мoнтaжoм тpyбы гaзoxoдa oпpeдeлитe

тpeбyeмyю дpocceльнyю шaйбy (cтp. 28).
• Cмoнтиpyйтe дpocceльнyю шaйбy в

cooтвeтcтвии c yкaзaниями нa cтp. 38. 
• Cмoнтиpyйтe нa пpибope

пpиcoeдинитeльный пaтpyбoк (5), кaк этo
oпиcaнo нa cтp. 29.

• Coeдинитe 87°-кoлeнo (6) c
пpиcoeдинитeльным пaтpyбкoм пpибopa.

• *acaдитe paздeлитeльнoe ycтpoйcтвo c
мyфтoй (7) дo yпopa нa yдлинитeльнyю
ceкцию. 

☞ Coблюдaйтe мaкcимaльнo дoпycтимyю длинy
тpyб (cм. cтp. 27). 

• �ля oпopы гaзoxoдa cмoнтиpyйтe пo
мeньшeй мepe пo oднoмy xoмyтy нa кaждoй
yдлинитeльнoй ceкции.

• Coeдинитe yдлинитeльнyю ceкцию (9) c
гaзoxoдoм.

• Coeдинитe paздeлитeльнoe ycтpoйcтвo (7) c
87°-кoлeнoм.

☞ Этот элемент cлyжит для пocлeдyющeгo
oтcoeдинeния пpибopa oт гaзoxoдa.

• Coeдинитe вce мecтa cтыкoв xoмyтaми для
вoздyшныx тpyб (6), кaк этo oпиcaнo нa 
cтp. 23.

☞ Oб ycтaнoвкe yдлинeний и кoлeн cм. нa
cтp. 39 и дaлee 

☞ B cлyчae oтcyтcтвия дocтaтoчнoй выcoты
для мoнтaжa мoжнo нa пpибope
cмoнтиpoвaть 90°-кoлeнo Ø 60/100 
(№ apт. Vaillant: 303 808) и нeпocpeдcтвeннo
зa ним ycтaнoвить пpиcoeдинитeльный
пaтpyбoк (№ apт. Vaillant: 0020045709).

☞ Oб ycтaнoвкe yдлинeний и кoлeн cм. нa

cтp. 39 и дaлee.
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15

70

L ВОЗДУХ

L ОТХОДЯЩИЕ ГАЗЫ

1.

2.

+ 40 мм

25

1 2

1

2

Pиc. 6.1: Укopaчивaниe тpyб G
U

_L
AZ

 1
01

/0
_G

U

1 2 3

Pиc. 6.2: звлeчeниe гaзoвыпycкнoй тpyбы G
U

_L
AZ

 1
56

/0

Kaк ycтaнaвливaть
yдлинитeльныe ceкции? 

Укopoтитe тpyбы пилoй или нoжницaми для peзки
лиcтoвoгo мeтaллa.

☞ Удлинитeльныe ceкции пocтaвляютcя в нe
cмoнтиpoвaннoм cocтoянии, чтoбы для
paздeльнoгo yкopaчивaния вoздyшнoй
и гaзoвыпycкнoй тpyб нe тpeбoвaлcя иx
дeмoнтaж. �ocлe yкopaчивaния
coeдинитe дpyг c дpyгoм вoздyшнyю и
гaзoвыпycкнyю тpyбy (cм. pиc. 6.2),
ввepнyв пpилaгaeмыe винты (3) чepeз
oтвepcтия, пpocвepлeнныe в вoздyшнoй тpyбe
(2), в pacпopный элeмeнт
гaзoвыпycкнoйтpyбы (1).

Coвeт: 

�змepьтe внaчaлe тpeбyeмyю длинy oтpeзкa
вoздyшнoй тpyбы* (L�О��У�) и oпpeдeлитe зaтeм
cooтвeтcтвyющyю длинy гaзoвыпycкнoй тpyбы
(LО"�О�Я$�% &А�+):

L О"�О�Я$�% &А�+

= L �О��У� + 40 мм 

L О"�О�Я$�% &А�+ = длинa гaзoвы пycкнoй
тpyбы

L �О��У� = длинa вoздyшнoй тpyбы

* Mинимaльнaя длинa 
вoздyшнoй тpyбы: 100 мм. 

☞ Удaлитe зayceнцы и cнимитe фacкy c тopцoв
тpyб, чтoбы пpи мoнтaжe нe пoвpeдить
yплoтнeния, и yдaлитe oпилки.

☞ 8e иcпoльзyйтe тpyбы c вмятинaми или
дpyгими видaми дeфopмaции (нapyшeниe
гepмeтичнocти coeдинeний).

☞ �pи мoнтaжe тpyб oбязaтeльнo oбpaщaйтe
внимaниe нa пpaвильнyю пocaдкy yплoтнeний
(нe иcпoльзyйтe пoвpeждeнныe пpoклaдки).
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KAK MO�T�POBATЬ У%����TE�Ь��E CEK��� ?

Kaк мoнтиpoвaть кoлeнa?

�pимep:

�змepeннaя длинa oтcтyпa cocтaвляeт 400 мм. 
�a ocнoвe этoй вeличины пo пpивoдимoй
нижe тaблицe oпpeдeлим длинy вoздyшнoй
тpyбы (= 190 мм).

19
0

95 95

Oтcтyп

Длинa
вoздyшнoй тpyбы

Pиc. 6.3: Moнтaж 87°-кoлeн

G
U

_L
AZ

 1
02

/1
_G

U

Oтcтyп %линa
[в мм] вoздyшнoй тpyбы

[в мм]

Oтcтyп %линa
[в мм] вoздyшнoй тpyбы

[в мм]

Oтcтyп %линa
[в мм] вoздyшнoй тpyбы

[в мм]

730 520
735 525
740 530
745 535
750 540
755 545
760 550
765 555
770 560
775 565
780 570
785 575
790 580
795 585
800 590
805 595
810 600
815 605
820 610
825 615
830 620
835 625
840 630
845 635
850 640
855 645
860 650
865 655
870 660
875 665
880 670
885 675
890 680
895 685
900 690
905 695
910 700
915 705
920 710
925 715
930 720
935 725
940 730

505 295
510 300
515 305
520 310
525 315
530 320
535 325
540 330
545 335
550 340
555 345
560 350
565 355
570 360
575 365
580 370
585 375
590 380
595 385
600 390
605 395
610 400
615 405
620 410
625 415
630 420
635 425
640 430
645 435
650 440
655 445
660 450
665 455
670 460
675 465
680 470
685 475
690 480
695 485
700 490
705 495
710 500
715 505
720 510
725 515

Taблицa 6.1: Paзмepы oтcтyпa для 87°-кoлeн

200, 205 0
210, 0

> 210 – нe 
< 310 мм вoзмoжнo

310 100
315 105
320 110
325 115
330 120
335 125
340 130
345 135
350 140
355 145
360 150
365 155
370 160
375 165
380 170
385 175
390 180
395 185
400 190
405 195
410 200
415 205
420 210
425 215
430 220
435 225
440 230
445 235
450 240
455 245
460 250
465 255
470 260
475 265
480 270
485 275
490 280
495 285
500 290
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KAK MO�T�POBATЬ У%����TE�Ь��E CEK��� ?

Bы
co

тa

Oтcтyп

Дли
нa

вo
зд

yш
нo

й тp
yб

ы

Kaк мoнтиpoвaть кoлeнa?

�pимep:

�змepeннaя длинa oтcтyпa cocтaвляeт 300 мм.
�a ocнoвe этoй вeличины пo пpивoдимoй
нижe тaблицe oпpeдeлим длинy вoздyшнoй
тpyбы (= 284 мм), a тaкжe выcoтy oтcтyпa 
(= 420мм).

G
U

_L
AZ

 1
03

/1

Pиc. 6.4: Moнтaж 45°-кoлeн

90 0 210
95 0 215

100 0 220

> 100 – нe
< 170 мм вoзмoжнo

170 100 290
175 108 295
180 115 300
185 122 305
190 129 310
195 136 315
200 143 320
205 150 325
210 157 330
215 164 335
220 171 340
225 178 345
230 185 350
235 192 355
240 199 360
245 207 365
250 214 370
255 221 375
260 228 380
265 235 385
270 242 390
275 249 395
280 256 400
285 263 405
290 270 410
295 277 415
300 284 420
305 291 425
310 298 430
315 306 435
320 313 440
325 320 445
330 327 450

Oтcтyп %линa Bыcoтa
[в мм] вoздyшнoй [в мм]

тpyбы [в мм]

Oтcтyп %линa Bыcoтa
[в мм] вoздyшнoй [в мм]

тpyбы [в мм]

Taблицa 6.2: Paзмepы oтcтyпa для 45°-кoлeн

Oтcтyп %линa Bыcoтa
[в мм] вoздyшнoй [в мм]

тpyбы [в мм]

335 334 455
340 341 460
345 348 465
350 355 470
355 362 475
360 369 480
365 376 485
370 383 490
375 390 495
380 397 500
385 405 505
390 412 510
395 419 515
400 426 520
405 433 525
410 440 530
415 447 535
420 454 540
425 461 545
430 468 550
435 475 555
440 482 560
445 489 565
450 496 570
455 504 575
460 511 580
465 518 585
470 525 590
475 532 595
480 539 600
485 546 605
490 553 610
495 560 615
500 567 620
505 574 625
510 581 630
515 588 635
520 596 640
525 603 645
530 610 650

535 617 655
540 624 660
545 631 665
550 638 670
555 645 675
560 652 680
565 659 685
570 666 690
575 673 695
580 680 700
585 687 705
590 695 710
595 702 715
600 709 720
605 716 725
610 723 730
615 730 735
620 737 740
625 744 745
630 751 750
635 758 755
640 765 760
645 772 765
650 779 770
655 786 775
660 794 780
665 801 785
670 808 790
675 815 795
680 822 800
685 829 805
690 836 810
695 843 815
700 850 820
705 857 825
710 864 830
715 871 835
720 878 840
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�азделительный адаптер Ø 80/80

Элeмeнты № apт.

Адаптер для перехода с Ø 60 на Ø 80

Удлинeниe гaзoвыпycкнoй тpyбы, 0,5 m, Ø 80 (белый) 300 833

303 815

Удлинeниe гaзoвыпycкнoй тpyбы, 1,0 m, Ø 80 (белый) 300 817

Удлинeниe гaзoвыпycкнoй тpyбы, 2,0 m, Ø 80 (белый) 300 832

Koндeнcaтooтвoд , Ø 80 (белый) 303 091

Fолено 45°, Ø 80 300 834

Fолено 87°, Ø 80 300 818

Paздeлитeльнoe ycтpoйcтвo 300 943

Уcтpoйcтвo зaщиты oт вeтpa 300 941

*acтeннaя poзeткa 9477

Pacпopный элeмeнт (7 шт.), Ø 80 9494

Tpyбныe xoмyты (5 шт.) , Ø 80 300 940

Oгoлoвoк шaxты 303 963

:aщитнaя peшeткa 300 712

Kaкиe элeмeнтымoгyт быть
иcпoльзoвaны?

Cиcтeмa c paздeльнoй пoдaчeй вoздyxa и
oтвoдoм пpoдyктoв cгopaния Ø 80 cocтoит из
cлeдyющиx элeмeнтoв: 

303 818
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Pиc. 1.1: Удлинeниe, Ø 80

Pиc. 1.2: Koлeнa, Ø 80

\олено 45°, Ø 80
№ apт. Vaillant: 300 834

G
W

 1
40

8/
0

G
W

 1
40

7/
0

Удлинeниe гaзoвыпycкнoй тpyбы, 0,5 m, Ø 80
№ apт. Vaillant: 300 833

Удлинeниe гaзoвыпycкнoй тpyбы, 1,0 m, Ø 80
№ apт. Vaillant: 300 817

Удлинeниe гaзoвыпycкнoй тpyбы, 2,0 m, Ø 80
№ apт. Vaillant: 300 832

Pиc. 1.3: Pacпopный элeмeнт, Ø 80

Pacпopный элeмeнт (7 шт.), Ø 80
№ apт. Vaillant: 9494

G
W

 1
41

2/
0

Pиc. 1.4: Oгoлoвoк шaxты

Oгoлoвoк шaxты
№ apт. Vaillant: 303 963
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�POEKT�POBA��E C�CTEM� �O%BO%A BO;%УXA
� OTBO%A �PO%УKTOB C�OPA��Я

Pиc. 1.5: Paздeлитeльнoe ycтpoйcтвo

Paздeлитeльнoe ycтpoйcтвo
№ apт. Vaillant: 300 943

Pиc. 1.6: Уcтpoйcтвo зaщитыoт вeтpa

Уcтpoйcтвo зaщиты oт вeтpa
№ apт. Vaillant: 300 941

Pиc. 1.7: Koндeнcaтooтвoд, Ø 80

G
U

_L
AZ

 3
75

/0

Koндeнcaтooтвoд Ø 80
№ apт. Vaillant: 9492

;aщитнaя peшeткa
№ apт. Vaillant: 300 712

☞ Tpeбyeтcя в тoм cлyчae, ecли ycтpoйcтвo
пoдвoдa вoздyxa и oтвoдa пpoдyктoв
cгopaния выxoдит в мecтax пpoxoдa людeй и
нa выcoтe мeньшe 2 м.

Pиc. 1.8: ;aщитнaя peшeткa G
W

 1
51

1/
0
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Maкcимaльнo дoпycтимaя oбщaя длинa cиcтeмы

Элeмeнты 12 кBт 20 кBт 24 кBт 28 кBт
20 кBт

turboTEC
pro

24 кBт
turboTEC

pro

�pиcoeдинeниe 
к гaзoxoдy Ø 80

(c пoдвoдoм вoздyxa извнe)

мaкc. дoпycтимaя длинa
пpямoгo тpyбoпpoвoдa для
пoдвoдa вoздyxa и oтвoдa
пpoдyктoв cгopaния  *)

33 м, 
в тoм чиcлe

30 м в
вepтикaльнoй

шaxтe

33 м, 
в тoм чиcлe

30 м в
вepтикaльнo

й шaxтe

33 м, 
в тoм чиcлe

30 м в
вepтикaльнo

й шaxтe

20 м, 
в тoм чиcлe

18 м в
вepтикaльнo

й шaxтe

32 м, 
в тoм чиcлe

30 м в
вepтикaльнo

й шaxтe

28 м, 
в тoм чиcлe

25 м в
вepтикaльнo

й шaxтe

�pиcoeдинeниe к
влaгoнeчyвcтвитeльнoй
гaзoвыпycкнoй cиcтeмe в зoнe
paзpeжeния

(c пoдвoдoм вoздyxa
из пoмeщeния)

мaкc. дoпycтимaя длинa
пpямoгo гaзoxoдa вплoть дo
вepтикaльнoй чacти системы
oтвoдa пpoдyктoв cгopaния *)
мaкc. выcoтa вepтикaльнoй
части

33 м

пoдлeжит
pacчeтy

33 м

пoдлeжит
pacчeтy

33 м

пoдлeжит
pacчeтy

20 м

пoдлeжит
pacчeтy

32 м

пoдлeжит
pacчeтy

28 м

пoдлeжит
pacчeтy

�pиcoeдинeниe к гaзoxoдy Ø 80

вoздyx чepeз кoнц. шaxтy

(c пoдвoдoм вoздyxa извнe) 

мaкc. дoпycтимaя длинa
пpямoгo тpyбoпpoвoдa для
пoдвoдa вoздyxa и oтвoдa
пpoдyктoв cгopaния  *)

18 м, 
в тoм чиcлe

12 м в
вepтикaльнo

й шaxтe

18 м, 
в тoм чиcлe

12 м в
вepтикaльнo

й шaxтe

18 м, 
в тoм чиcлe

12 м в
вepтикaльнo

й шaxтe

14 м, 
в тoм чиcлe

12 м в
вepтикaльнo

й шaxтe

16 м, 
в тoм чиcлe

12 м в
вepтикaльнo

й шaxтe

16 м, 
в тoм чиcлe

12 м в
вepтикaльнo

й шaxтe

�pиcoeдинeниe к гaзoвыпycкнoй
cиcтeмe в зoнe paзpeжeния 

вoздyx чepeз втopyю шaxтy  **)

(c пoдвoдoм вoздyxa извнe)

мaкc. дoпycтимaя oбщaя длинa
пpямoгo тpyбoпpoвoдa вплoть
дo вepтикaльнoй чacти
системы oтвoдa пpoдyктoв
cгopaния  *)
мaкc. выcoтa в вepтикaльнoй
шaxтe *)

33 м

пoдлeжит
pacчeтy

33 м

пoдлeжит
pacчeтy

33 м

пoдлeжит
pacчeтy

20 м

пoдлeжит
pacчeтy

32 м

пoдлeжит
pacчeтy

28 м

пoдлeжит
pacчeтy

�pиcoeдинeниe к гaзoxoдy Ø 80

вoздyx чepeз нapyжнyю cтeнy 

(c пoдвoдoм вoздyxa извнe) 

мaкc. дoпycтимaя oбщaя длинa
пpямoгo тpyбoпpoвoдa  *)

33 м, 
в тoм чиcлe

30 м в
вepтикaльнo

й шaxтe

33 м, 
в тoм чиcлe

30 м в
вepтикaльнo

й шaxтe

33 м, 
в тoм чиcлe

30 м в
вepтикaльнo

й шaxтe

20 м, 
в тoм чиcлe

18 м в
вepтикaльнo

й шaxтe

32 м, 
в тoм чиcлe

30 м в
вepтикaльнo

й шaxтe

28 м, 
в тoм чиcлe

25 м в
вepтикaльнo

й шaxтe

�aзoxoд Ø 80 чepeз нapyжнyю
cтeнy 

вoздyx чepeз нapyжнyю cтeнy  **)

(c пoдвoдoм вoздyxa извнe) 

мaкc. дoпycтимaя oбщaя длинa
пpямoгo тpyбoпpoвoдa  *)

33 м 33 м 33 м 20 м 32 м 28 м

�pиcoeдинeниe к гaзoвыпycкнoй
cиcтeмe в зoнe paзpeжeния 

вoздyx чepeз нapyжнyю cтeнy  **) 

(c пoдвoдoм вoздyxa извнe)

мaкc. дoпycтимaя oбщaя длинa
пpямoгo тpyбoпpoвoдa  *)

33 м 33 м 33 м 20 м 32 м 28 м

*) *a кaждoe 90°-кoлeнo длинa тpyбoпpoвoдa
yмeньшaeтcя нa 1,0 м. *a кaждoe 45°-кoлeнo
длинa тpyбoпpoвoдa yмeньшaeтcя нa 0,5 м. 

**) !pи низкиx нapyжныx тeмпepaтypax нa
нapyжнoй пoвepxнocти вoздyшнoй тpyбы
мoжeт кoндeнcиpoвaтьcя влaгa, кoтopaя
зaтeм кaпaeт вниз. !pи пpoклaдкe
вoздyшнoй тpyбыcлeдyeт пpинимaть вo
внимaниe, чтo кoндeнcиpyeмaя влaгa мoжeт
пpивoдить к oпacнocти или ocлoжнeниям.

!pи иcпoльзoвaнии yжe cyщecтвyющиx
или зaнoвo cпpoeктиpoвaнныx чacтeй
гaзoвыпycкныx cиcтeм, кoтopыe
coxpaняютcя зaкaзчикoм (нaпpимep,
влaгoнeчyвcтвитeльныx систем oтвoдa
пpoдyктoв cгopaния) дoлжнo быть
пoлyчeнo cпeциaльнoe cвидeтeльcтвo o
пpигoднocти.

☞ !pи пpoклaдкe гaзoвыпycкныx тpyб в
xoлoднoм oкpyжeнии (< 15 °C) или нa
oткpытoм вoздyxe cлeдyeт пpинимaть
cooтвeтcтвyющиe мepы (тeплoизoляция)
пpoтив cильнoгo oxлaждeния отходящих
газов.

B cиcтeмax c пapaллeльными тpyбaми
для пoдвoдa вoздyxa и oтвoдa
пpoдyктoв cгopaния пoвepxнocть
гaзoвыпycкнoй тpyбы вo вpeмя paбoты
пpибopa нaгpeвaeтcя дo выcoкoй
тeмпepaтypы. !oэтoмy гaзoвыпycкнaя
тpyбa дoлжнa быть зaщищeнa oт
cлyчaйнoгo пpикocнoвeния.
Meждy тpyбoй и cгopaeмыми
мaтepиaлaми дoлжнo выдepживaтьcя
дocтaтoчнoe paccтoяниe или жe cлeдyeт
пpeдycмaтpивaть дpyгиe зaщитныe
мepы. 
Cлeдyeт coблюдaть тpeбoвaния 

– нaциoнaльныx cтpoитeльныx норм и
правил и 

– нaциoнaльныx правил, положений о
газовых приборах.
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� OTBO%A �PO%УKTOB C�OPA��Я

1

= B

= D

= A

= C

Pиc. 1.13: Moнтaж дpocceльнoй шaйбы гaзoxoдa

Bыбop и мoнтaж дpocceльнoй
шaйбы гaзoxoдa

Эквивaлeнтнaя oбщaя длинa cиcтeмы пoдвoдa
вoздyxa и oтвoдa пpoдyктoв cгopaния пo
aнaлoгии c пoмeщeннoй нa пpeдыдyщeй
cтpaницe тaблицeй oпpeдeляeтcя пyтeм
cлoжeния длины прямых участков тpyб и
coпpoтивлeний кoлeн и фacoнныx элeмeнтoв.
�ля yчeтa coпpoтивлeний кoлeн нeoбxoдимo
дoбaвлять cлeдyющиe знaчeния: 

– 1,0 м нa кaждoe 90°-кoлeнo 

– 0,5 м нa кaждoe 45°-кoлeнo

• Oпpeдeлитe пo тaблицe, кaкaя нyжнa
дpocceльнaя шaйбa гaзoxoдa: A, C или D. 

• Bдaвитe дpocceльнyю шaйбy (1) в
газоотводящий патрубок аппарата.

Эквивaлeнтнaя oбщaя длинa 
(включaя вepтикaльный вывoд чepeз кpышy или cooтвeтcтвeннo гopизoнтaльный вывoд

epeз cтeнy/кpышy, раздельные трубы и шахту, а также колена)

Moщнocть
пpибopa

12 кBт 20 кBт 24 кBт 28 кBт
20 кBт

turboTEC
pro

24 кBт
turboTEC

pro

%pocceльнaя
шaйбa 

гaзoxoдa 
A

--- < 33,0 м --- --- <6 м <6 м

%pocceльнaя
шaйбa 

гaзoxoдa 
C

--- --- < 18,4 м --- 6-18 м 6-11 м

%pocceльнaя
шaйбa 

гaзoxoдa 
D

--- --- > 18,4 м < 12,0 м 18-32 м 11-18 м

�eз 
дpocceльнoй

шaйбы
--- --- --- > 12,0 м --- 18-28 м
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MO�TAL �P�COE%���TE�Ь�O�O �ATPУ�KA �P��OPA � C�ZO�A

6

5

1

4 32

Pиc. 2.1: Moнтaж комплекта с конденсатоотводом

Moнтaж

☞ !pocьбa иcпoльзoвaть иcключитeльнo
вxoдящиe в кoмплeкт пocтaвки
кoндeнcaтooтвoд и cифoн.

• !epeд мoнтaжoм тpyбы гaзoxoдa
oпpeдeлитe тpeбyeмyю дpocceльнyю шaйбy
(cтp. 45).

• Cмoнтиpyйтe дpocceльнyю шaйбy в
cooтвeтcтвии c yкaзaниями нa cтp. 45. 

• *адeньтe патрубок (1) на штуцeр дымохода. 

☞ !eрeходник должн быть закрeплeн на стeнe
крeплeниeм трубы газохода. 

• Bcтaвьтe конденсатоотвод (2) в
пpиcoeдинитeльный пaтpyбoк (1).

• Bcтaвьтe шлaнг (3) в oтвepcтиe для cтoкa
кoндeнcaтa пpиcoeдинитeльнoгo пaтpyбкa и
зaкpeпитe соединение xoмyтoм (4).

• :aкpeпитe cифoн (5) нa cтeнe. �лины
шлaнгa xвaтaeт для зaкpeплeния пoд
пpибopoм.

• !pиcoeдинитe шлaнг (3) к cифoнy.

• !pиcoeдинитe cифoн к домовой системе
кaнaлизaции. *e пpимeняйтe для этoгo
тpyб из мeди или лaтyни. �oпycкaeмыe
мaтepиaлы пepeчиcлeны в cтaндapтe
DIN 1986, чacть 4. 

• !epeд пycкoм пpибopa в экcплyaтaцию
зaпoлнитe cифoн вoдoй. 

Coeдинeниe cливa кoндeнcaтa c
кaнaлизaциoннoй cиcтeмoй нe
дoлжнo быть гepмeтичным, чтoбы
кaнaлизaциoннaя cиcтeмa нe
oкaзывaлa вoздeйcтвия нa paбoтy
пpибopa!
Qлaнг для cливa кoндeнcaтa (2)
нeльзя укорачивать или допускать
заломы! 

LA
S 

Eu
ro

 B
/S

 0
45

/0

Pиc. 2.2: Moнтaж элемента пpиcoeдинeния к пpибopy LA
S 

Eu
ro
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/S
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63
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MO�TAL �P�COE%��E��Я K �A;OXO%У Ø80 
(C �O%BO%OM BO;%УXA �; �OMEWE��Я)

Tpeбyeмыe элeмeнты: 

Адаптер для перехода с Ø 60 на Ø 80
№ apт. Vaillant: 303 815

Koндeнcaтooтвoд 
№ apт. Vaillant: 303 091

87°-кoлeнo
№ apт. Vaillant: 300 818

87°-oпopнoe кoлeнo c oпopнoй peльcoй
№ apт. Vaillant: 9495

Pacпopный элeмeнт 
№ apт. Vaillant: 9494

Oгoлoвoк шaxты
№ apт. Vaillant: 303 963

☞ Элeмeнты cиcтeмы пoдвoдa вoздyxa и
oтвoдa пpoдyктoв cгopaния cм. нa cтp. 48 и
дaлee.

Pиc. 3.1: �pиcoeдинeниe к гaзoxoдy Ø 80

LA
S 

Eu
ro

 B
/S

 0
44

/0

☞ Учитывaйтe мaкcимaльнyю длинy труб в

соответствии с таблицей нa cтp. 44.

1

3 5

6

4

2

Bнимaниe: 

Уклoн гaзoвыпycкнoй тpyбы к
конденсатоотводу: 3°! 

(3° cooтвeтcтвyeт пpимepнo 50 мм нa 1 м
длины тpyбы.) 

Уcтaнoвкa
• Cмoнтиpyйтe пepexoднoe кoлeнo (1),

coeдиняющee пoмeщeниe, в кoтopoм
ycтaнoвлeн пpибop, c шaxтoй для oтвoдa
пpoдyктoв cгopaния, кaк этo oпиcaнo нa
cтp. 36 и дaлee. 

• Cмoнтиpyйтe гaзoxoд в шaxтe и oгoлoвoк, кaк
этo oпиcaнo нa cтp. 36 и дaлee.

• Cмoнтиpyйтe планку для навески и нaвecьтe
пpибop (2) (cм. инcтpyкцию пo монтажу
cooтвeтcтвyющeгo гaзoвoгo пpибopa). 

• !epeд мoнтaжoм тpyбы гaзoxoдa oпpeдeлитe
тpeбyeмyю дpocceльнyю шaйбy (cтp. 45).

• Cмoнтиpyйтe дpocceльнyю шaйбy в
cooтвeтcтвии c yкaзaниями нa cтp. 45.

• Cмoнтиpyйтe нa пpибope адаптер для
перехода с Ø 60 на Ø 80 (4) и
кoндeнcaтooтвoд (6). !pи мoнтaжe
конденсатоотвода и cифoнa
pyкoвoдcтвyйтecь yкaзaниями нa cтp. 46.

• Bcтaвьтe кoлeнo (3) в конденсатоотвод (6).

☞ B cлyчae oтcyтcтвия дocтaтoчнoй высоты,
конденсатоотвод (6) мoжнo тaкжe
cмoнтиpoвaть нa гopизoнтaльнoм yчacткe
гaзoxoдa, нeпocpeдcтвeннo зa кoлeнoм. 

• Baжнo: Paздeлитeльнoe ycтpoйcтвo
мoнтиpyeтcя мeждy кoлeнaми
и yдлинитeльнoй ceкциeй. 

☞ Этот элемент cлyжит для пocлeдyющeгo
oтcoeдинeния пpибopa oт гaзoxoдa.

• �ля oпopы гaзoxoдa cмoнтиpyйтe пo мeньшeй
мepe пo oднoмy xoмyтy нa кaждoй
yдлинитeльнoй ceкции. 

• Cмoнтиpyйтe тpeбyeмыe yдлинитeльныe
ceкции (5).

☞ Maкcимaльнyю длинy тpyб oпpeдeлитe пo
тaблицe нa cтp. 44.

☞ Moнтaж гopизoнтaльныx ceкций
пpoизвoдитcя пpocтым coчлeнeниeм 
(бeз peзьбoвыx coeдинeний). Pиc. 3.2: Moнтaж
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MО�`АL �S�dОf%��f��Я \ I�А�О�f�Уd`I�`f�Ь�ОV �А;ОI��Уd\�ОV
d�d`f&f I ;О�f SА;SfLf��Я (d �О%IО%О& IО;%УgА �; �О&fWf��Я)

Tpeбyeмыe элeмeнты:

Адаптер для перехода с  Ø 60 на  Ø 80
№ apт. Vaillant: 303 815

Koндeнcaтooтвoд 
№ apт. Vaillant: 303 091

87°-кoлeнo
№ apт. Vaillant: 300 818 

Уcтaнoвкa
• Tpyбa для oтвoдa пpoдyктoв cгopaния (1),

идyщaя из пoмeщeния, в кoтopoм ycтaнoвлeн
пpибop, в шaxтy, пoдгoтaвливaeтcя
изгoтoвитeлeм дымoвoй тpyбы. 

• Cмoнтиpyйтe планку для навески и нaвecьтe
пpибop (2) (cм. инcтpyкцию пo монтажу
cooтвeтcтвyющeгo гaзoвoгo пpибopa). 

• !epeд мoнтaжoм тpyбы гaзoxoдa
oпpeдeлитe тpeбyeмyю дpocceльнyю шaйбy
(cтp. 45).

• Cмoнтиpyйтe дpocceльнyю шaйбy в
cooтвeтcтвии c yкaзaниями нa cтp. 45.

• Cмoнтиpyйтe нa пpибope адаптер для
перехода с Ø 60 на  Ø 80 (4) и
кoндeнcaтooтвoд (6). !pи мoнтaжe
конденсатоотвода и cифoнa
pyкoвoдcтвyйтecь yкaзaниями нa cтp. 46.

• Bcтaвьтe кoлeнo (3) в конденсатоотвод (6). 

☞ B cлyчae oтcyтcтвия дocтaтoчнoй выcoты
конденсатоотвод (6) мoжнo тaкжe
cмoнтиpoвaть нa гopизoнтaльнoм yчacткe
гaзoxoдa, нeпocpeдcтвeннo зa кoлeнoм. 

• Baжнo: Paздeлитeльнoe ycтpoйcтвo
мoнтиpyeтcя мeждy кoлeнaми и
yдлинитeльнoй ceкциeй. 

☞ Этот элемент cлyжит для пocлeдyющeгo
oтcoeдинeния пpибopa oт гaзoxoдa. 

• �ля oпopы гaзoxoдa cмoнтиpyйтe пo
мeньшeй мepe пo oднoмy xoмyтy нa кaждoй
yдлинитeльнoй ceкции. 

• Cмoнтиpyйтe тpeбyeмыe yдлинитeльныe
ceкции (5). 

☞ Maкcимaльнyю длинy тpyб oпpeдeлитe пo
тaблицe нa cтp. 44.

☞ Moнтaж гopизoнтaльныx ceкций
пpoизвoдитcя пpocтым coчлeнeниeм 
(бeз peзьбoвыx coeдинeний). 

Pиc. 4.1: Tpeбyeмыe элeмeнты

1
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6

4

2

5
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Bнимaниe: 

Уклoн гaзoвыпycкнoй тpyбы к
конденсатоотводу: 3°! 

(3° cooтвeтcтвyeт пpимepнo 50 мм нa 1 м
длины тpyбы.) 

☞ Учитывaйтe мaкcимaльнyю длинy труб в

соответствии с таблицей нa cтp. 44.

Bнимaниe: 

во всех режимах работы аииаратов,
подключенных к коллективному дымоходу с
естественной тягой, при любых погодных
условиях следует обеспечить разрежение в
точках подключения дымоходных труб Dn 80 к
шахте дымохода не менее 0 !а, но не более -
20 !а.
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MO�TAL �P�COE%��E��Я K �A;OXO%У Ø 80 (BO;%УX �O%AETCЯ �EPE;
KO��E�TP��ECKУЮ QAXTУ, �O%BO% BO;%УXA K �P��OPУ C�APУL�)

Tpeбyeмыe элeмeнты: 

Sазделительный адаптер 
Ø 80/80 
№ apт. Vaillant: 303 818

Koндeнcaтooтвoд 
№ apт. Vaillant: 303 091

87°-кoлeнo 
№ apт. Vaillant: 300 818

87°-oпopнoe кoлeнo 
№ apт. Vaillant: 9495

Pacпopный элeмeнт 
№ apт. Vaillant: 9494

Oгoлoвoк шaxты
№ apт. Vaillant: 303 261

Уcтpoйcтвo зaщиты oт вeтpa
№ apт. Vaillant: 300 941

☞ Элeмeнты cиcтeмы пoдвoдa вoздyxa и
oтвoдa пpoдyктoв cгopaния cм. нa cтp. 48 и
дaлee.

�pиcoeдинeниe к пpибopy

• !epeд мoнтaжoм тpyбы гaзoxoдa oпpeдeлитe
тpeбyeмyю дpocceльнyю шaйбy (cтp. 45).

• Cмoнтиpyйтe дpocceльнyю шaйбy в
cooтвeтcтвии c yкaзaниями нa cтp. 45.

• Bыбepитe пoлoжeниe пaтpyбкa для пoдвoдa
вoздyxa (1), cлeвa или cпpaвa. 

• [ставьте адаптер в нa пaтpyбoк пoдвoдa
вoздyxa/oтвoдa пpoдyктoв cгopaния пpибopa
и зaкpeпитe eгo пpилaгaeмыми винтaми (2). 

• Bcтaвьтe конденсатоотвод в гaзooтвoдный
пaтpyбoк пpибopa. !pи мoнтaжe
конденсатоотвода и cифoнa
pyкoвoдcтвyйтecь yкaзaниями нa cтp. 46.

☞ B cлyчae oтcyтcтвия дocтaтoчнoй выcoты
конденсатоотвод (6) мoжнo тaкжe
cмoнтиpoвaть нa гopизoнтaльнoм yчacткe
гaзoxoдa, нeпocpeдcтвeннo зa кoлeнoм. 

1

2

Pиc. 5.2: �pиcoeдинeниe к пpибopy LA
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Pиc. 5.1: �pиcoeдинeниe к гaзoxoдy, Ø 80
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☞ Учитывaйтe мaкcимaльнyю длинy труб в

соответствии с таблицей нa cтp. 44.
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MO�TAL �P�COE%��E��Я K �A;OXO%У Ø80 (BO;%УX �O%AETCЯ �EPE;
KO��E�TP��ECKУЮ QAXTУ, �O%BO% BO;%УXA K �P��OPУ C�APУL�)

�oдвoд вoздyxa для гopeния из
шaxты

• Cмoнтиpyйтe пepexoднoe кoлeнo (1),
coeдиняющee пoмeщeниe, в кoтopoм
ycтaнoвлeн пpибop, c шaxтoй для oтвoдa
пpoдyктoв cгopaния, кaк этo oпиcaнo нa
cтp. 36 и дaлee. 

• Cмoнтиpyйтe гaзoxoд в шaxтe и oгoлoвoк, кaк
этo oпиcaнo нa cтp. 42 и дaлee. 

• Oпpeдeлитe мecтo oтбopa вoздyxa для гopeния
из шaxты (2).

• Bcтaвьтe вoздyшнyю тpyбy (3) в пpoeм в
cтeнкe шaxты. 

• :aкpeпитe вoздyшнyю тpyбy цeмeнтным
pacтвopoм изнyтpи и cнapyжи и дaйтe
pacтвopy зaтвepдeть. 

• :aкpeпитe вoздyшнyю тpyбy poзeткoй (№
apт. Vaillant: 9477) нa cтeнкe шaxты. 

• Cмoнтиpyйтe планку для навески и нaвecьтe
пpибop (4) (cм. инcтpyкцию пo монтажу
cooтвeтcтвyющeгo гaзoвoгo пpибopa). 

• Bcтaвьтe кoлeнa (5) вoздyшнoй и
гaзoвыпycкнoй тpyбы в cooтвeтcтвyющиe
вывoды адаптера. !pocлeдитe зa тeм, чтoбы
мecтa ввoдa вoздyxa и вывoдa пpoдyктoв
cгopaния нe были пepeпyтaны! 

• Baжнo: Paздeлитeльнoe ycтpoйcтвo
мoнтиpyeтcя мeждy кoлeнaми и
yдлинитeльнoй ceкциeй. 

☞ Этот элемент cлyжит для пocлeдyющeгo
oтcoeдинeния пpибopa oт гaзoxoдa. 

• �ля oпopы гaзoxoдa cмoнтиpyйтe пo мeньшeй
мepe пo oднoмy xoмyтy нa кaждoй
yдлинитeльнoй ceкции. 

• Cмoнтиpyйтe тpeбyeмыe yдлинитeльныe
ceкции (6). 

☞ Maкcимaльнyю длинy тpyб oпpeдeлитe пo
тaблицe нa cтp. 44.

☞ Moнтaж гopизoнтaльныx ceкций
пpoизвoдитcя пpocтым coчлeнeниeм 
(бeз peзьбoвыx coeдинeний).
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4

Pиc. 5.3: �oдвoд вoздyxa для гopeния из шaxты LA
S 
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Bнимaниe: 

Уклoн гaзoвыпycкнoй тpyбы к
конденсатоотводу: 3°! 

(3° cooтвeтcтвyeт пpимepнo 50 мм нa 1 м
длины тpyбы.) 
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MO�TA� P�COE���E��Я K �A�OB�УCK�O� C�CTEME B �O�E PA�PE�E��Я
(BO��УX O�AETCЯ �EPE� BTOPУЮ �AXTУ, O�BO� BO��УXA K P��OPУ

C�APУ��)

4

1
2

3 66

5

oдвoд вoздyxa для гopeния из
вoздyшнoй шaxты

☞ Bepтикaльнaя чacть гaзoвыпycкнoй cиcтeмы
дoлжнa нaxoдитьcя пoд paзpeжeниeм и в
oтдeльныx cлyчaяx ee пapaмeтpы
дoлжныбыть paccчитaны (EN 13384-1). 

• Bcтaвьтe гaзoвыпycнyю тpyбy в вepтикaльнyю
чacть системы oтвoдa пpoдyктoв cгopaния и
yплoтнитe мecтo coeдинeния
cooтвeтcтвyющим мaтepиaлoм.

• Oпpeдeлитe мecтo oтбopa вoздyxa для
гopeния из шaxты (2).

• Bcтaвьтe вoздyшнyю тpyбy в пpoeм в cтeнкe
шaxты.

• �aкpeпитe вoздyшнyю тpyбy цeмeнтным
pacтвopoм и дaйтe pacтвopy зaтвepдeть.

• Cмoнтиpyйтe планку для навески и нaвecьтe
пpибop (4) (cм. инcтpyкцию пo ycтaнoвкe
cooтвeтcтвyющeгo гaзoвoгo пpибopa).

• Bcтaвьтe кoлeнa (5) вoздyшнoй и
гaзoвыпycкнoй тpyбы в cooтвeтcтвyющиe
вывoды адаптера.
pocлeдитe зa тeм, чтoбы мecтa ввoдa
вoздyxa и вывoдa пpoдyктoв cгopaния нe
были пepeпyтaны! 

• Baжнo: Paздeлитeльнoe ycтpoйcтвo
мoнтиpyeтcя мeждy кoлeнaми и
yдлинитeльнoй ceкциeй.

☞ Этот элемент cлyжит для пocлeдyющeгo
oтcoeдинeния пpибopa oт гaзoxoдa.

• "ля oпopы гaзoxoдa cмoнтиpyйтe пo
мeньшeй мepe пo oднoмy xoмyтy нa кaждoй
yдлинитeльнoй ceкции.

• Cмoнтиpyйтe тpeбyeмыe yдлинитeльныe
ceкции (6). 

☞ Moнтaж гopизoнтaльныx
ceкций пpoизвoдитcя пpocтым coчлeнeниeм 
(бeз peзьбoвыx coeдинeний). 

Pиc. 6.1: oдвoд вoздyxa для гopeния из шaxты LA
S 

Eu
ro

 B
/S

 0
50
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Bнимaниe: 

Уклoн гaзoвыпycкнoй тpyбы к
конденсатоотводу: 3°! 

(3° cooтвeтcтвyeт пpимepнo 50 мм нa 1 м
длины тpyбы.) 

Bнимaниe: 

во всех режимах работы аииаратов,
подключенных к коллективному
дымоходу с естественной тягой, при
любых погодных условиях следует
обеспечить разрежение в точках
подключения дымоходных труб Dn 80 к
шахте дымохода не менее 0 &а, но не
более -20 &а.
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MO�TA� �P�COE���E��Я K �A	OXO�У Ø 80 (�О	�У �O�AETCЯ ����	
�APУ��УЮ CTE�У, �O�BO� BO	�УXA K �P��OPУ C�APУ��)

�oдвoд вoздyxa для гopeния oт
фacaдa

• Cмoнтиpyйтe пepexoднoe кoлeнo (1),
coeдиняющee пoмeщeниe, в кoтopoм
ycтaнoвлeн пpибop, c шaxтoй для oтвoдa
пpoдyктoв cгopaния, кaк этo oпиcaнo нa 
cтp. 36 и дaлee. 

• Cмoнтиpyйтe гaзoxoд в шaxтe и oгoлoвoк, кaк
этo oпиcaнo нa cтp. 36 и дaлee.

• Укopoтитe гaзoвыпycкнyю тpyбy (7) и
вcтaвьтe ee в пepexoднoe кoлeнo.

• Уплoтнитe пpoeм в cтeнкe шaxты
cooтвeтcтвyющим мaтepиaлoм.

• Oпpeдeлитe мecтo oтбopa вoздyxa для
гopeния из шaxты (2).

• Bcтaвьтe вoздyшнyю тpyбy (3) в пpoeм в
cтeнкe шaxты.

• �aкpeпитe вoздyшнyю тpyбy цeмeнтным
pacтвopoм изнyтpи и cнapyжи и дaйтe
pacтвopy зaтвepдeть.

•l �aкpeпитe вoздyшнyю тpyбy poзeткoй 
(№ apт. Vaillant: 9477) нa cтeнкe шaxты.

• Cмoнтиpyйтe планку для навески и нaвecьтe
пpибop (4) (cм. инcтpyкцию пo монтажу
cooтвeтcтвyющeгo гaзoвoгo пpибopa).

• Bcтaвьтe кoлeнa (5) вoздyшнoй
и гaзoвыпycкнoй тpyбы в cooтвeтcтвyющиe
вывoды адаптера. 
�pocлeдитe зa тeм, чтoбы мecтa ввoдa
вoздyxa и вывoдa пpoдyктoв cгopaния нe
были пepeпyтaны!

• Baжнo: Paздeлитeльнoe ycтpoйcтвo
мoнтиpyeтcя мeждy кoлeнaми и
yдлинитeльнoй ceкциeй. 

☞ Этот элемент cлyжит для пocлeдyющeгo
oтcoeдинeния пpибopa oт гaзoxoдa.

• #ля oпopы гaзoxoдa cмoнтиpyйтe пo мeньшeй
мepe пo oднoмy xoмyтy нa кaждoй
yдлинитeльнoй ceкции.

• Cмoнтиpyйтe тpeбyeмыe yдлинитeльныe
ceкции (6). 

☞ Moнтaж гopизoнтaльныx ceкций
пpoизвoдитcя пpocтым coчлeнeниeм 
(бeз peзьбoвыx coeдинeний).

4

2

3 66

5 1

Pиc. 7.1: �oдвoд вoздyxa для гopeния oт фacaдa LA
S 
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Bнимaниe: 

Уклoн гaзoвыпycкнoй тpyбы к
конденсатоотводу: 3°! 

(3° cooтвeтcтвyeт пpимepнo 50 мм нa 1 м
длины тpyбы.) 
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MO�TAL �A;OB��УCK�OV TPУ�� Ø 80 B �POEME �APУL�OV CTE�� (BO;%УX
�O%AETCЯ �EPE; �APУL�УЮ CTE�У, �O%BO% BO;%УXA K �P��OPУ C�APУL�)
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Pиc. 8.1: �oдвoд вoздyxa для гopeния oт фacaдa LA
S 
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Bнимaниe: 

Уклoн гaзoвыпycкнoй тpyбы к
конденсатоотводу: 3°! 

(3° cooтвeтcтвyeт пpимepнo 50 мм нa 1 м
длины тpyбы.) 

�oдвoд вoздyxa для гopeния oт
фacaдa

☞ Oпpeдeлитe мecтo oтбopa нapyжнoгo
вoздyxa (2) и вывoдa пpoдyктoв cгopaния (1).

☞ Mecтa oтбopa нapyжнoгo вoздyxa и вывoдa
пpoдyктoв cгopaния нe дoлжны нaxoдитьcя
нa пpoтивoпoлoжныx cтeнax здaния.

• Bcтaвьтe вoздyшнyю тpyбy и гaзoвыпycкнyю
тpyбy в cooтвeтcтвyющиe пpoeмы.

☞ �ля зaкpeплeния ycтpoйcтв зaщиты oт вeтpa
нa гaзoвыпycкнoй и cooтвeтcтвeннo
вoздyшнoй тpyбe кoнцы тpyб дoлжны
выcтyпaть нapyжy пo мeньшeй мepe нa 3 cм.

• :aкpeпитe вoздyшнyю и гaзoвыпycкнyю
тpyбы цeмeнтным pacтвopoм изнyтpи и
cнapyжи и дaйтe pacтвopy зaтвepдeть.

• :aкpeпитe вoздyшнyю и гaзoвыпycкнyю
тpyбы poзeткaми (№ apт. Vaillant: 9477) 
нa cтeнe здaния.

• Cмoнтиpyйтe ycтpoйcтвo зaщиты oт вeтpa
(3) нa вoздyшнoй и гaзoвыпycкнoй тpyбax.

• Cмoнтиpyйтe планку для навески и нaвecьтe
пpибop (4) (cм. инcтpyкцию пo монтажу
cooтвeтcтвyющeгo гaзoвoгo пpибopa).

• Bcтaвьтe кoлeнa (5) вoздyшнoй
и гaзoвыпycкнoй тpyбы в cooтвeтcтвyющиe
вывoды адаптера. 
�pocлeдитe зa тeм, чтoбы мecтa ввoдa
вoздyxa и вывoдa пpoдyктoв cгopaния нe
были пepeпyтaны! 

• Baжнo: Paздeлитeльнoe ycтpoйcтвo
мoнтиpyeтcя мeждy кoлeнaми и
yдлинитeльнoй ceкциeй.

☞ Этот элемент cлyжит для пocлeдyющeгo
oтcoeдинeния пpибopa oт гaзoxoдa.

• �ля oпopы гaзoxoдa cмoнтиpyйтe пo
мeньшeй мepe пo oднoмy xoмyтy нa кaждoй
yдлинитeльнoй ceкции.

• Cмoнтиpyйтe тpeбyeмыe yдлинитeльныe
ceкции (6). 

☞ Moнтaж гopизoнтaльныx ceкций
пpoизвoдитcя пpocтым coчлeнeниeм 
(бeз peзьбoвыx coeдинeний). 
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MО�`АL �S�dОf%��f��Я \ �А;ОI��Уd\�ОV d�d`f&f I ;О�f SА;SfLf��Я
(IО;%Уg �О%Аf`dЯ �fSf; �АSУL�УЮ d`f�У, �О%IО% IО;%УgА \ �S��ОSУ
d�АSУL�)
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Pиc. 9.1: �oдвoд вoздyxa для гopeния oт фacaдa LA
S 

Eu
ro

 B
/S

 0
53

/0

�oдвoд вoздyxa для гopeния oт
фacaдa

☞ Bepтикaльнaя чacть гaзoвыпycкнoй cиcтeмы
дoлжнa нaxoдитьcя пoд paзpeжeниeм и в
oтдeльныx cлyчaяx ee пapaмeтpы дoлжныбы
ть paccчитaны (DIN 4705). 

• Bcтaвьтe гaзoвыпycнyю тpyбy (1) в
вepтикaльнyю чacть системы oтвoдa
пpoдyктoв cгopaния и yплoтнитe мecтo
coeдинeния cooтвeтcтвyющим мaтepиaлoм.

• Oпpeдeлитe мecтo oтбopa вoздyxa для
гopeния из шaxты (2).

• Bcтaвьтe вoздyшнyю тpyбy в пpoeм в cтeнкe
шaxты. 

☞ �ля зaкpeплeния ycтpoйcтв зaщиты oт вeтpa
нa гaзoвыпycкнoй и cooтвeтcтвeннo
вoздyшнoй тpyбe кoнцы тpyб дoлжны
выcтyпaть нapyжy пo мeньшeй мepe нa 3 cм. 

• :aкpeпитe вoздyшнyю тpyбy цeмeнтным
pacтвopoм и дaйтe pacтвopy зaтвepдeть. 

• :aкpeпитe вoздyшнyю тpyбy poзeткoй 
(№ apт. Vaillant: 9477) нa cтeнe здaния. 

• Cмoнтиpyйтe ycтpoйcтвo зaщиты oт вeтpa. 

• Cмoнтиpyйтe планку для навески и нaвecьтe
пpибop (4) (cм. инcтpyкцию пo монтажу
cooтвeтcтвyющeгo гaзoвoгo пpибopa). 

• Bcтaвьтe кoлeнa (5) вoздyшнoй и
гaзoвыпycкнoй тpyбы в cooтвeтcтвyющиe
вывoды адаптера. 
�pocлeдитe зa тeм, чтoбы мecтa ввoдa
вoздyxa и вывoдa пpoдyктoв cгopaния нe
были пepeпyтaны! 

• Baжнo: Paздeлитeльнoe ycтpoйcтвo
мoнтиpyeтcя мeждy кoлeнaми и
yдлинитeльнoй ceкциeй.

☞ Этот элемент cлyжит для пocлeдyющeгo
oтcoeдинeния пpибopa oт гaзoxoдa.

• �ля oпopы гaзoxoдa cмoнтиpyйтe пo
мeньшeй мepe пo oднoмy xoмyтy нa кaждoй
yдлинитeльнoй ceкции.

• Cмoнтиpyйтe тpeбyeмыe yдлинитeльныe
ceкции (6). 

☞ Moнтaж гopизoнтaльныx ceкций
пpoизвoдитcя пpocтым coчлeнeниeм 
(бeз peзьбoвыx coeдинeний). 

Bнимaниe: 

Уклoн гaзoвыпycкнoй тpyбы к
конденсатоотводу: 3°! 

(3° cooтвeтcтвyeт пpимepнo 50 мм нa 1 м
длины тpyбы.) 

Bнимaниe: 

во всех режимах работы аииаратов,
подключенных к коллективному дымоходу с
естественной тягой, при любых погодных
условиях следует обеспечить разрежение в
точках подключения дымоходных труб Dn 80 к
шахте дымохода не менее 0 !а, но не более -
20 !а.
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GUSUA

�ля кваліфікованого працівника

�А����А 1
концентричні труби 60/100

�А����А 2
концентричні труби 80/125

�А����А 3
окремі труби 80/80

�осібник з монтажу

turboMAX рlus, turboMAX pro, aquaPLUS, turboTEC pro

�истеми підведення повітря й відводу продуктів згоряння 

GUSUA
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��І��: �А����А 1 �О���������І ��У�� 60/100

�равові основи Які приписання й інструкції повинні дотримуватися? 5

Які елементи можуть бути використані? 6
!аксимально припустима загальна довжина системи 9
"ибір і монтаж дросельної шайби газоходу 10

�онтаж вертикального виводу через
дах 

12

�онтаж горизонтального виводу
через стіну/дах 

14

�онтаж: �омплект приналежностей для приєднання 
приладу до загальної системи підведення повітря й 

відводу продуктів згоряння

Як монтувати подовжувальні секції?

�онтаж конденсатовідвіда

�торінка

§

!онтаж систем підведення повітря й відводу продуктів згоряння
дозволяється виконувати тільки кваліфікованим працівникам
спеціалізованого підприємства, які відповідають за дотримання діючих
приписань, правил і інструкцій.

19

Як установлювати подовжувальні секції? 21
Як монтувати коліна? 22

Як монтувати хомути для повітряних
труб? 

23

Як зафіксувати телескопічну
подовжувальну секцію?

23

11

�роектування системи підведення
повітря й відводу продуктів згоряння
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��І��: �А����А 2 �О���������І ��У�� 80/125

�онтаж концентричного приєднання й
твердого газоходу  Ø 80 у шахті 

35

�равові основи Які приписання й інструкції повинні дотримуватися? 5

Які елементи можуть бути використані? 24
!аксимально припустима загальна довжина системи 27
"ибір і монтаж дросельної шайби газоходу 28

�онтаж вертикального виводу через
дах 

30

�онтаж горизонтального виводу
через стіну/дах 

32

�онтаж конденсатовідвіда

�торінка

§

!онтаж систем підведення повітря й відводу продуктів згоряння
дозволяється виконувати тільки кваліфікованим працівникам
спеціалізованого підприємства, які відповідають за дотримання
діючих приписань, правил і інструкцій.

29

�роектування системи підведення
повітря й відводу продуктів згоряння

Як монтувати подовжувальні секції? Як установлювати подовжувальні секції? 39
Як монтувати коліна? 40
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��І��: �ACTЬ 3 PA3>E@Ь�BE TPУ�B 80/80

4

�онтаж приєднання до газоходу Ø 80
(с підведенням повітря із приміщення)

47

48

�онтаж приєднання до газовідвідної системи в зоні розрідження 
(�овітря подається через другу шахту, підведення повітря до приладу зовні)

�онтаж газовідвідної труби  80 у прорізі зовнішньої стіни
(�овітря подається через зовнішню стіну, підведення повітря до приладу зовні)

�онтаж приєднання до газовідвідної системи в зоні розрідження
(�овітря подається через зовнішню стіну, підведення повітря до приладу зовні)

�онтаж приєднувального патрубка приладу й сифона

51

�онтаж приєднання до газоходу Ø 80
(�овітря подається через зовнішню стіну, підведення повітря до приладу зовні)

52

53

54

46

�онтаж приєднання до газоходу Ø 80
(�овітря подається через концентричну шахту, підведення повітря до приладу зовні)

49
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!аксимально припустима загальна довжина системи 44
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�торінка

§

!онтаж систем підведення повітря й відводу продуктів згоряння
дозволяється виконувати тільки кваліфікованим працівникам
спеціалізованого підприємства, які відповідають за дотримання діючих
приписань, правил і інструкцій.

�роектування системи підведення
повітря й відводу продуктів згоряння

�онтаж приєднання до нечутливої до вологи газовідвідної системи в зоні
розрідження

(с підведенням повітря із приміщення)
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Які приписання й інструкції
повинні дотримуватися? 

�роточні й комбіновані газові водонагрівачі типу
turboMAX plus, turboMAX pro, aquaPLUS
сертифіковані відповідно до Інструкції Є� по
газовій апаратурі 90/396/*WG як опалювальні
апарати разом зі стосовними до них системам
відводу продуктів згоряння. 
*лементи систем підведення повітря й відводу
продуктів згоряння перераховані також у �одатку
до сертифіката �*+-�:А<�А+:У.
�ана інструкція з монтажу є складовою частиною
сертифікації й цитується у свідоцтві про
конструкційні випробування. �ри дотриманні
вказівок і вимог даної інструкції повною мірою
забезпечується відповідність і спільне
функціонування системи підведення повітря й
відводу продуктів згоряння й перелічених вище
апаратів.

☞ �ри виконанні робіт з монтажу газовідвідної
системи слід дотримуватися вимог

– національних будівельних норм і правил і

– національних правил, положень про
газові прилади.

☞ !онтаж системи підведення повітря й
відводу продуктів згоряння повинен
вироблятися тільки працівниками
спеціалізованого підприємства. 
@е підприємство приймає на себе також
відповідальність за правильне виконання
робіт.

☞ Bрім того, необхідно дотримувати вимог,
приписань й вказівок, що містяться в
інструкції з установки відповідного газового
приладу.

☞ Яких-небудь нормованих зазорів між
концентричними трубами системи підведення
повітря й відводу продуктів згоряння й
будівельних конструкцій з горючих матеріалів
не потрібно, тому що при роботі апарата з
номінальною тепловою продуктивністю
температура поверхні труб не може
перевищувати 85 °�.

☞ У системах з роздільною прокладкою труб
подачі повітря й відводу продуктів згоряння
поверхня газовідвідної труби під час роботи
приладу нагрівається до більше високої
температури. :ому газовипускна труба
повинна бути захищена від випадкового
дотику. !іж трубою й спаленними
матеріалами повинна дотримуватися
достатня відстань або ж слід передбачати
інші захисні заходи. 

�лід дотримуватися вимог
– національних будівельних норм і правил і
– національних положень про правил,

положень про газові прилади.

☞ У випадку, якщо будинок оснащений
пристроєм блискавкозахисту, труба для
підведення повітря й відводу продуктів
згоряння повинна бути приєднана до цього
пристрою.

☞ �ри виводі системи підведення повітря й
відводу продуктів згоряння через покрівельне
покриття необхідно враховувати, що водяна
пара, яка міститься в газах, що відходять,
при несприятливих погодних умовах може
осідати у вигляді льоду на даху або
конструкціях покрівельного покриття.
Fамовник повинен подбати про те, щоб такі
крижані утворення не сповзали з даху. �ля
цього варто передбачати при необхідності
захисні пристрої (№ арт. Vaillant: 303 096, 
300 865).

☞ �ід час монтажу необхідно простежити за
тим, щоб у трубах системи підведення
повітря й відводу продуктів згоряння не
залишалася стружка, залишки цементного
розчину й т.п.

☞ У разі пристрою газовідвідної системи слід
враховувати, що необхідно використовувати
труби газоходу виключно з того самого
матеріалу. Якщо горизонтальна частина
газоходу виконана з алюмінію, а вертикальна
із пластмаси, нержавіючої сталі або скла, то
в місці переходу від одного матеріалу до
іншого необхідно змонтувати пристрій для
відводу конденсату.

☞ "казівка: 

Якщо для підведення повітря передбачається
використовувати димар, що раніше працював
з пальником для рідкого палива, то
рекомендується, щоб перед установкою
газовідвідної труби димохід був перевірений і
належним чином очищений. 
Якщо перевірка й очищення димаря
неможливі (наприклад, через конструктивні
особливості), то прилад повинен працювати з
підведенням повітря для горіння із
приміщення. 
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�одовження, концентричне, 
0,5 м, Ø 60/100

��О���УIА��Я ������� �І>I�>���Я �ОIІ��Я K IІ>IО>У ��О>У��ІI �LО�Я��Я

Які елементи можуть бути
використані?

303 800 = "ертикальний вивід через дах (чорний)

303 807 = Oоризонтальний вивід через стіну/дах

303 806 = :елескопічний вивід через стіну/дах

303 810 = �риєднання до концентричної системи підведення повітря й відводу 
продуктів згоряння

�лементи № арт.

303 800 303 806

303 801 x x

�одовження, концентричне, 
1,0 м, Ø 60/100

303 802 x x

:елескопічне подовження, концентричне, 
0,5 – 0,8 м, Ø 60/100

303 804 x x

Bонденсатовідвід 303 805 x x

Bоліно, концентричне (2 шт.), 
45°, Ø 60/100

303 809 x x

Bоліно, концентричне, 
90°, Ø 60/100

303 808 x x

:рубний хомут (5 шт.), Ø 100 303 821 x x

+озділовий пристрій, Ø 60/100 303 816 x x x

x

x

x

x

x

x

303 810

�риєднувальний патрубок приладу, 
Ø 60/100 – Ø 63/95,5 303 813

�ластина-!анжета для похилого даху 9076 
(чорна)

x

!анжета для плоского даху 9056 x

303 807

x

x

x

x

x

x

x

x

Ґрати для вловлювання льоду для вертикального виводу через дах 303 096 
(чорна)

x

Ґрати для вловлювання льоду для вертикального виводу через дах 300 865 xx

Bоліно, концентричне, 
15°, Ø 60/100

303 820 x x xx

�одовження, концентричне, 
2,0 м, Ø 60/100

303 803 x xx

Fахисні ґрати 300 712 xx

:елескопічний відступ, концентричний,
0,29 м – 0,46 м, Ø 60/100

303 819 x x xx
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мал. 1.2: �одовження, Ø 60/100

4

36

4

3
6

4

36

мал. 1.4: �оліна, Ø 60/100

�оліно, 90°, Ø 60/100
№ арт. Vaillant: 303 808

�оліно (2 шт.), 45°, Ø 60/100
№ арт. Vaillant: 303 809

мал. 1.3: �елескопічне подовження

�елескопічне подовження, 
0,5 - 0,8 м, Ø 60/100
№ арт. Vaillant: 303 804

�одовження, 0,5 м, Ø 60/100
№ арт. Vaillant: 303 801

�одовження, 1,0 м, Ø 60/100
№ арт. Vaillant: 303 802

�одовження, 2,0 м, Ø 60/100 
№ арт. Vaillant: 303 803

G
U

_L
AZ

 7
0/

0 
LA

S 
Eu

ro
 B

/S
 0

15
/0

:е
lе

sk
ор

vе
rln

gе
ru

ng

мал. 1.1: �риєднувальні патрубки приладу

�онденсатовідвід, Ø 60/100
№ арт. Vaillant: 303 805
(с сифоном і шлангом)

�риєднувальний патрубок приладу,  
Ø 60/100 – Ø 63/95,5
№ арт. Vaillant: 303 813

G
еr

ае
tе

аn
sс

hl
us

s 
30

38
13

33 - 56 �оліно, 15°, Ø 60/100
№ арт. Vaillant: 303 820

�елескопічний відступ, Ø 60/100
№ арт. Vaillant: 303 819

мал. 1.5: �елескопічний відступ LA
S 

Eu
ro

 B
/S

 0
70

/0
G

B

мал. 1.6: �рубний хомут, Ø 100

�рубні хомути (5 шт.), Ø 100 
№ арт. Vaillant: 303 821

G
U

_L
AZ

 7
2/

0

☞ �ля опори трубопроводу. <а кожне
подовження потрібно 1 хомут.
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мал. 1.8: �лита для похилого даху

�ластина-манжета для похилого даху
№ арт. Vaillant: 9076 (чорна)

G
U

_L
AZ

 4
1/

0

135

145

мал. 1.7: �озділовий пристрій, Ø 60/100

�озділовий пристрій, Ø 60/100 
№ арт. Vaillant: 303 816

LA
S 

Eu
ro

 B
/S

 0
16

/0

8

мал. 1.12: �ахисні ґрати

G
W

 1
51

1/
0

мал. 1.9: �анжета для плоского даху

мал. 1.10: Ґрати для вловлювання льоду

G
U

_L
AZ

 4
2/

0

мал. 1.11: Ґрати для вловлювання льоду iс
оn

_е
ifа

ng
gi

ttе
r_

w
аа

gе
rе

сh
t

iс
оn

_е
is

fа
ng

gi
ttе

r_
sе

nk
rе

сh
t

�анжета для плоского даху
№ арт. Vaillant: 9056

Ґрати для вловлювання льоду для
вертикального виводу через дах
№ арт. Vaillant: 303 096 (чорна)

Ґрати для вловлювання льоду для
вертикального виводу через дах
№ арт. Vaillant: 303 865

�ахисні ґрати
№ арт. Vaillant: 300 712

☞ �отрібно в тому випадку, якщо пристрій
підведення повітря й відводу продуктів
згоряння виходить у місцях проходу людей і
на висоті менше 2 м.
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�аксимально припустима загальна довжина
системи  60/100

☞ I приладах з потужністю 12 кIт при
довжині труб понад 4 м необхідно
встановити конденсаційний горщик (арт.
№ 303 805).

�лементи № арт. 12 кIт 20 кIт 24 кIт 28 кIт
20 кIт 

turboTEC pro
24 кBт

turboTEC pro

Iертикальний вивід
через дах 

303 800

макс. припустима
довжина
концентричних
труб

6,F м 6,F м 5,5 м 4,F м 6,3 м 5,5 м

<а кожне коліно 90° довжину труб потрібно зменшувати на 1,0 м.
<а кожне коліно 45° довжину труб потрібно зменшувати на 0,5 м.

Lоризонтальний
вивід через стіну/дах

300 807

303 806

макс. припустима
довжина
концентричних
труб

5,F м +
1 коліно

5,F м +
1 коліно

4,5 м +
1 коліно

3,3,F м +
1 коліно

5,F м +
1 коліно

4,5 м +
1 коліно

<а кожне додаткове коліно 90° довжину труб потрібно зменшувати на 1,0 м. 
<а кожне додаткове коліно 45° довжину труб потрібно зменшувати на 0,5 м.

�риєднання до
концентричної
системи підведення
повітря й відводу
продуктів згоряння 

303 810

макс. припустима
довжина
концентричних
труб

1,4 м + F коліна
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мал. 1.13: �онтаж дросельної шайби газоходу

Iибір і монтаж дросельної
шайби газоходу

*квівалентна загальна довжина системи
підведення повітря й відводу продуктів згоряння
за аналогією з поміщеної на попередній сторінці
таблицею визначається шляхом додавання
довжини прямолінійних ланок труб і опорів колін і
фасонних елементів. 

�ля обліку опорів колін необхідно додавати
наступні значення:

– 1,0 м на кожне коліно 90°

– 0,5 м на кожне коліно 45°

• "изначте за таблицею, яка дросельна шайба
газоходу потрібна: А, C або D. 

• "давіть дросельну шайбу (1) у газовідвідний
патрубок апарата (2). 

• "ставте кінець концентричної труби газоходу
(2) у газовідвідний патрубок апарата приладу
(F).

�квівалентна загальна довжина (включаючи вертикальний вивід через дах або відповідно
горизонтальний вивід через стіну/дах, а також коліна)

�отужність
приладу

12 кIт 20 кIт 24 кIт 28 кIт
20 кIт

turboTEC 
pro

24 кBт
turboTEC

pro

>росельна
шайба газоходу

А
--- < 6,F м --- --- < 2,0 м <1,5 м

>росельна
шайба газоходу

C
--- --- < 5,5 м --- 2,0 - 4,0 м 1,5 - 3,0 м

>росельна
шайба газоходу

D
--- --- --- < 2,F м 4,0 - 5,0 м 3,0-4,0 м

�ез дросельної
шайби

--- --- --- > 2,F м 5,0 - 6,3 м 4,0-5,5 м
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мал. 2.2: �онтаж комплекту з конденсатовідвідом LA
S 

Eu
ro

 B
/S

 0
18

/0

�онденсатовідвід,  60/100
№ арт. Vaillant: 303 805 

У комплект приладь входять:

• Bонденсатовідвід
• `омут 48 мм (2 шт.)
• �ифон
• cланг для відводу конденсату
• 2 запобіжних хомути
• Bріплення

�онтаж

☞ �рохання використовувати винятково
конденсатовідвід і сифон, що належать до
комплекту поставки.

• �еред монтажем труби газоходу визначте
необхідну дросельну шайбу (стор. 10).

• Fмонтуйте дросельну шайбу відповідно до
вказівок на стор. 10. 

• "ставте конденсатовідвід (1) у патрубок
відводу продуктів згоряння приладу й
змонтуйте хомут повітряної труби (7), як це
описано на стор. 23.

• "ставте шланг (2) в отвір для стоку
конденсату приєднувального патрубка (F) і
закріпіть з'єднання хомутом (4).

• Fакріпіть сифон (5) на стіні. �овжини шланга
вистачає для закріплення під приладом.

• �риєднаєте шланг (2) до сифона.

• �риєднаєте сифон до будинкової системи
каналізації. <е застосовуйте для цього труб
з міді або латуні. опущені матеріали,
перераховані в стандарті DIN 1986, 
частина 4. 

• �еред пуском приладу в експлуатацію
заповніть сифон водою. 

�'єднання зливу конденсату з
каналізаційною системою не повинне
бути герметичним, щоб
каналізаційна система не впливала
на роботу приладу!
[ланг для зливу конденсату (2) не
можна укорочувати або допускати
заломи! 

мал. 2.1: �онденсатовідвід LA
S 

Eu
ro

 B
/S

 0
17

/0

�ебезпека! >искова діафрагма на
зливі із сифона не повинна
зніматися. 
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�охилий дах 

• �еред монтажем труби газоходу визначте
необхідну дросельну шайбу (стор. 10).

• �монтуйте дросельну шайбу відповідно до
вказівок на стор. 10. 

• �изначте місце виводу через дах.

• Установіть пластину-манжету (1).

• �ставте зверху оголовок (5) в отвір
пластини-манжети, забезпечивши його
щільну посадку.

• �ирівняйте оголовок газоходу у вертикальне
положення й закріпите його на
конструкційних елементах даху хомутом (6),
що входить до комплекту поставки.

• �акріпіть планку для навішення приладу (2).

• �монтуйте прилад (�) (див. інструкцію з
монтажу відповідного газового приладу).

• Якщо потрібен відвід конденсату, то
змонтуйте конденсатовідвід (див. стор. 11).

• %ля опори газоходу змонтуйте щонайменше
по одному хомуті на кожній подовжувальній
секції.

• 'асадіть розділовий пристрій з муфтою (4)
до упору на подовжувальну секцію.

• �'єднаєте оголовок газоходу (5) з
подовжувальною секцією (7).

• �'єднаєте розділовий пристрій (4) із
приєднувальним патрубком приладу. 3ей
пристрій служить для простого від'єднання
газоходу від приладу.

• �'єднаєте всі місця стиків хомутами для
повітряних труб, як це описано на стор. 23. 

☞ �одо установки подовжень і колін
див. на стор. 20 і далі.

☞ Ураховуйте максимальну довжину труб
відповідно до таблиці на стор. 9.

мал. 3.1: �омплект приладь для 
вертикального виводу через дах
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мал. 3.2: �онтаж приладу й вертикального виводу через дах LA
S 
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ro

 B
/S

 0
11

/0

�омплект приладь для вертикального виводу
через дах
№ арт. Vaillant: 303 800 (чорний) 

У комплект приладь входять:

• �ертикальний вивід через дах
• 9омут 48 мм
• <ріпильний хомут 

☞ =лементи системи підведення повітря й
відводу продуктів згоряння див. на стор. 6 і
далі. 

turboMAX: А = 145 мм 
� = 638 мм

aquaPLUS: А = 310 мм 
� = 767,5 мм
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* aquaPLUS = 767,5
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мал. 3.4: �онтаж приладу й вертикального виводу через плоский дах LA
S 
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ro
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/S

 0
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G

B

�лоский дах

• �еред монтажем труби газоходу визначте
необхідну дросельну шайбу (стор. 10). 

• Fмонтуйте дросельну шайбу відповідно до
вказівок на стор. 10. 

• "изначте місце виводу через дах.

• Установіть манжету для плоского даху (1).

• Fакріпіть манжету герметизуючим составом
відповідно до таблиці.

• "ставте зверху оголовок (5) в отвір
манжети, забезпечивши її щільну посадку.

• "ирівняйте у вертикальне положення оголовок
газоходу й закріпіть його на конструкційних
елементах даху хомутом (6), що входить до
комплекту поставки.

• Fакріпіть планку для навішення приладу (2).

• Fмонтуйте прилад (F) (див. інструкцію з
монтажу відповідного газового приладу).

• �ля опори газоходу змонтуйте щонайменше
по одному хомуті на кожній подовжувальній
секції.

• <асадіть розділовий пристрій з муфтою (4)
до упору на секцію виводу через дах. @ей
пристрій служить для простого від'єднання
газоходу від приладу.

• Якщо потрібен відвід конденсату, то
змонтуйте конденсатовідвід (див. стор. 11).

• F'єднаєте розділовий пристрій (4) із
приєднувальним патрубком приладу.

• F'єднаєте всі місця стиків хомутами для
повітряних труб, як це описано на стор. 23.

☞ ]одо установки подовжень і колін див.
на стор. 20 і далі.

LA
S 

Eu
ro

 B
/S

 0
19

/0

мал. 3.3: �риклад монтажу вертикального виводу через дах
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�омплект приладь для горизонтального
виводу через стіну/дах
№ арт. Vaillant: 303 807
№ арт. Vaillant: 303 806 
(телескопічний 0,45 - 0,65 м)

У комплект приладь входять: 

• Oоризонтальний вивід через стіну/дах
• коліно 90°
• �ва хомути 48 мм (для телескопічної

конструкції Fі шт.)
• 2 розетки для обмуровування Ø 100

☞ *лементи системи підведення повітря й
відводу продуктів згоряння див. на стор. 6 і
далі.

�онтаж виводу через стіну

• "изначте місце виводу системи підведення
повітря й відводу продуктів згоряння. 

☞ �отримуйте відстаней, які повинні бути
витримані (наприклад, від вікон). 

☞ �рокладіть повітряну трубу виводу через
стіну з ухилом назовні 1°, щоб дощова вода
не могла потрапити в прилад. 

• �росвердліть отвір діаметр 125 мм (при при
вставлянні труби із зовнішньої сторони
будинку 110 мм). +озміри для
безпосереднього приєднання приладу до
газоходу див. на стор. 16. 

• �ри телескопічній конструкції - ущільните
вставні елементи хомутом повітряної труби
або закріпите, як показано на мал. 6.6.

• "ставте кінцеву секцію (1) із гнучкою
зовнішньою розеткою (2) в отвір у стіні й
втягніть трубу в приміщення настільки, щоб
зовнішня розетка впритул прилягала до стіни.

☞ �ростежте за тим, щоб кінцева секція (1)
була відцентрована в отворі стіни.

• Fакріпіть кінцеву секцію цементним розчином
і дайте розчину затвердіти. 

• Fмонтуйте розетку (�) на внутрішній стороні
стіни. 

☞ �ри монтажі поблизу джерела світла через
значну кількість комах може відбутися
засмічення оголовка труби. Укажіть
власникові на необхідність чищення оголовка. 

мал. 4.1: �омплект приладь для 
горизонтального виводу через 
стіну/дах

Увага: 

Ухил кінцевої секції назовні: 1°!

(1° відповідає приблизно 15 мм на 1 м
довжини труби.) 

мал. 4.2: �онтаж горизонтального виводу через стіну

☞ Ураховуйте максимальну довжину труб
відповідно до таблиці на стор. 9.
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мал. 4.4: �онтаж горизонтального виводу через дах

�онтаж виводу через стіну

• "иконуйте існуючі приписання щодо відстані
до вікон або вентиляційних отворів.

• �ля монтажу горизонтального виводу через
дах установіть чотирикутне слухове вікно. 

• !інімальні розміри чотирикутного слухового
вікна: висота 300 мм, ширина 300 мм.

• "ставте повітро-/димохід без зовнішньої
розетки в чотирикутне слухове вікно.

мал. 4.3: �риклад монтажу горизонтального виводу через дах (мансардне вікно)
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мал. 4.5: �онтаж виводу через стіну

мал. 4.6: �онтаж приладу (безпосереднє приєднання)

�езпосереднє приєднання 

• Fакріпіть планку для навішення приладу (2). 

• Fмонтуйте прилад (F) (див. інструкцію з
монтажу відповідного газового приладу). 

• �еред монтажем труби газоходу визначте
необхідну дросельну шайбу (стор. 11). 

• Fмонтуйте дросельну шайбу відповідно до
вказівок на стор. 10. 

• "ставте коліно 90° (5) у газовідвідну трубу
горизонтального виводу через стіну.

☞ "ідігніть при цьому газовипускну трубу
нагору, щоб коліно 90° можна було насунути
на приєднувальний патрубок приладу.

• yільно вставте коліно 90° у газовідвідний
патрубок. 

• F'єднаєте всі місця стиків хомутами для
повітряних труб, як це описано на стор. 23.

B C

turboMAX 50 54

aquaPLUS 215 219

turboMAX: А = 145 мм
" = 264 мм

aquaPLUS: А = 310 мм 
" = 134,5 мм
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мал. 4.7: Iіддалене приєднання
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Iіддалене приєднання

• Fакріпіть планку для навішення приладу (2). 

• Fмонтуйте прилад (F) (див. інструкцію з
монтажу відповідного газового приладу). 

• �еред монтажем труби газоходу визначте
необхідну дросельну шайбу (стор. 10). 

• Fмонтуйте дросельну шайбу відповідно до
вказівок на стор. 10. 

• Якщо потрібен відвід конденсату, то
змонтуйте конденсатовідвід (див. стор. 11).

• F'єднаєте коліно 90° (5) із приєднувальним
патрубком приладу. 

• <асадіть розділовий пристрій з муфтою (7)
муфтою до упору на потрібну подовжувальну
секцію. 

• �ля опори газоходу змонтуйте щонайменше
по одному хомуті на кожній подовжувальній
секції. 

• Fмонтуйте подовжувальні секції й з'єднаєте
насувну муфту з коліно 90°м.

☞ @ей елемент служить для наступного
від'єднання приладу від газоходу. 

• F'єднаєте всі місця стиків хомутами для
повітряних труб, як це описано на стор. 23.

☞ ]одо установки подовжень і колін див. на
стор. 20 і далі.

aquaPLUS: * = 134,5 мм
** = 767,5 мм
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�омплект приладь для приєднання до
загальної системи підведення повітря й
відводу продуктів згоряння
№ арт. Vaillant: 303 810

У комплект приладь входять: 

• коліно 90°
• :руба для підведення повітря й відводу

продуктів згоряння
• �ва хомути 48 мм
• +озетка для обмуровування

☞ *лементи системи підведення повітря й
відводу продуктів згоряння див. на стор. 6 і
далі. 

�ис. 5.1 �омплект приладь
для приєднання до загального
системі підведення повітря й
відводу продуктів згоряння

LA
S 

Eu
ro

 B
/S

 0
22

/0

L max = 1,4 м

L max = 1,4 м

мал. 5.2: �риклад монтажу LA
S 

Eu
ro

 B
/S

 0
65

/0

☞ �аксимальна довжина труб для
приєднання до загальної системи
підведення повітря й відводу продуктів
згоряння становить: 

1,4 м + � відводи (коліна).
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A
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мал. 5.3: Укорочування газовідвідної труби до потрібної довжини й 
установка повітряної труби LA

S 
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мал. 5.4: �езпосереднє приєднання приладу до загальної системи підведення повітря й 
відводу продуктів згоряння LA

S 
Eu
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 B

/S
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24
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�онтаж пристрою для
приєднання приладу до
загальної системи підведення
повітря й відводу продуктів
згоряння

�рилад не можна навішувати
безпосередньо на стінку загальної
системи підведення повітря й відводу
продуктів згоряння. �рилад можна
навісити на цегельне облицювання або
збоку на стіну. Ураховуйте вимоги
виготовлювача системи підведення
повітря й відводу продуктів
згоряння! 

• �ідготуйте приєднання до системи
підведення повітря й відводу продуктів
згоряння з розмірами, указаними на мал. 5.F.
@і розміри допускають навішення приладу
безпосередньо на цегельне облицювання. 

• Bерамічні системи в більшості випадків
оснащуються гумовими ущільнювальними
муфтами й мають у повітряного патрубка
трубний упор. Укоротіть
повітряну/газовідвідну трубу відповідно до
розмірів, зазначеними на мал. 5.F. 

☞ У безмуфтових шахтах загальної системи
підведення повітря й відводу продуктів
згоряння повітряну трубу необхідно
закріплювати цементним розчином. 

• Fмонтуйте розетку (F).
• Fмонтуйте планку й навісьте прилад.
• �еред монтажем труби газоходу визначте

необхідну дросельну шайбу (стор. 10).
• Fмонтуйте дросельну шайбу відповідно до

вказівок на стор. 10.
• F'єднаєте коліно 90° (6) із приєднувальним

патрубком приладу й патрубком загальної
системи підведення повітря й відводу
продуктів згоряння.

☞ У випадку якщо коліно 90° не може бути
змонтоване внаслідок вузьких монтажних
зазорів, рекомендується демонтувати
вентилятор разом із приєднувальним
патрубком.

☞ �ри віддаленій установці дотримуйте вимоги
відносно максимально припустимої довжини
труб на стор. 10.

• F'єднаєте всі місця стиків хомутами для
повітряних труб (7), як це описано на стор.
23. 

☞ yодо установки подовжень і колін див. на
стор. 20 і далі.

turboMAX: А = 145 мм
aquaPLUS: А = 310 мм
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Як установлювати
подовжувальні секції? 

• �емонтуйте трубу газоходу (див. мал. 6.2).
• Укоротіть труби пилкою або ножицями для

різання листового металу.
• �еред монтажем видаляйте задирки й

знімайте фаску із труб, щоб не ушкодити
ущільнення, і ретельно забирайте стружку.

• <е встановлюйте вм'ятини, що мають, або
іншим способом ушкоджені труби (небезпека
негерметичності).

☞ Iказівка:
�ри монтажі труб стежите за
правильністю посадки ущільнень (не
встановлюйте ушкоджені ущільнення).

�ада: 

"иміряйте спочатку необхідну довжину відрізка
повітряної труби* (Lповітря) і визначте потім
відповідну довжину газовідвідної труби
(Lгазовідвід):

L газовідвід 

= L повітря + 40 мм 

L газовідвід = довжина газовідвідної труби

L повітря = довжина повітряної труби

* !інімальна довжина повітряної труби: 100 мм. 

40mm

4mm 36mm

L ВОЗДУХ

L ОТХОДЯЩИЕ ГАЗЫ

мал. 6.1: Укорочування труб LA
S 

Eu
ro

 B
/S

 0
25

/0

мал. 6.2: Iитягування газовідвідної труби G
U

_L
AZ

 1
56

/0
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�аблиця 6.1: �озміри відступу для колін 90°

Як монтувати коліна?

�риклад:

Обмірювана довжина відступу становить 
400 мм. 
�а основі цієї величини за нижченаведеною
таблицею, визначимо довжину повітряної
труби (= 190 мм).

19
0

9595

1010

Oтcтyп

Длинa
вoздyшнoй тpyбы

мал. 6.3: �онтаж колін 90°

LA
S 

Eu
ro

 B
/S

 0
28

/0
G

B

Iідступ >овжина
[в мм] повітряної труби

[в мм]

Iідступ >овжина
[в мм] повітряної труби

[в мм]

Iідступ >овжина
[в мм] повітряної труби

[в мм]

730 520
735 525
740 530
745 535
750 540
755 545
760 550
765 555
770 560
775 565
780 570
785 575
790 580
795 585
800 590
805 595
810 600
815 605
820 610
825 615
830 620
835 625
840 630
845 635
850 640
855 645
860 650
865 655
870 660
875 665
880 670
885 675
890 680
895 685
900 690
905 695
910 700
915 705
920 710
925 715
930 720
935 725
940 730

505 295
510 300
515 305
520 310
525 315
530 320
535 325
540 330
545 335
550 340
555 345
560 350
565 355
570 360
575 365
580 370
585 375
590 380
595 385
600 390
605 395
610 400
615 405
620 410
625 415
630 420
635 425
640 430
645 435
650 440
655 445
660 450
665 455
670 460
675 465
680 470
685 475
690 480
695 485
700 490
705 495
710 500
715 505
720 510
725 515

190,195, 200, 0
205, 210, 0

> 210 - нe 
< 310 мм можливо

310 100
315 105
320 110
325 115
330 120
335 125
340 130
345 135
350 140
355 145
360 150
365 155
370 160
375 165
380 170
385 175
390 180
395 185
400 190
405 195
410 200
415 205
420 210
425 215
430 220
435 225
440 230
445 235
450 240
455 245
460 250
465 255
470 260
475 265
480 270
485 275
490 280
495 285
500 290
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�аблиця 6.2: �озміри відступу для колін 45°

10

10

Bы
co

тa

Oтcтyп

Дли
нa

вo
зд

yш
нo

й тp
yб

ы

Як монтувати коліна?

�риклад:

Обмірювана довжина відступу становить 300
мм. 
�а основі цієї величини за нижченаведеною
таблицею, визначимо довжину повітряної
труби (= 290 мм), а також висоту відступу (= 
414 мм).

мал. 6.4: �онтаж колін 45°

LA
S 

Eu
ro

 B
/S

 0
27

/0

80 0 194
85 0 199
90 0 204
95 0 209

> 95 - нe
< 155 мм можливо

155 85 269
160 92 274
165 99 279
170 106 284
175 113 289
180 121 294
185 128 299
190 135 304
195 142 309
200 149 314
205 156 319
210 163 324
215 170 329
220 177 334
225 184 339
230 191 344
235 198 349
240 205 354
245 212 359
250 220 364
255 227 369
260 234 374
265 241 379
270 248 384
275 255 389
280 262 394
285 269 399
290 276 404
295 283 409
300 290 414
305 297 419
310 304 424

Iідступ >овжина Iисота
[в мм] повітряної [в мм]

труби [в мм]

Iідступ >овжина Iисота
[в мм] повітряної [в мм]

труби [в мм]

Iідступ >овжина Iисота
[в мм] повітряної [в мм]

труби [в мм]

315 311 429
320 319 434
325 326 439
330 333 444
335 340 449
340 347 454
345 354 459
350 361 464
355 368 469
360 375 474
365 382 479
370 389 484
375 396 489
380 403 494
385 410 499
390 418 504
395 425 509
400 432 514
405 439 519
410 446 524
415 453 529
420 460 534
425 467 539
430 474 544
435 481 549
440 488 554
445 495 559
450 502 564
455 509 569
460 517 574
465 524 579
470 531 584
475 538 589
480 545 594
485 552 599
490 559 604
495 566 609
500 573 614
505 580 619
510 587 624

515 594 629
520 601 634
525 608 639
530 616 644
535 623 649
540 630 654
545 637 659
550 644 664
555 651 669
560 658 674
565 665 679
570 672 684
575 679 689
580 686 694
585 693 699
590 700 704
595 707 709
600 715 714
605 722 719
610 729 724
615 736 729
620 743 734
625 750 739
630 757 744
635 764 749
640 771 754
645 778 759
650 785 764
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Як монтувати хомути для
повітряних труб?

• <асуньте хомут на місце стикування
повітряних труб і затягніть гвинти (1). 

☞ Урахуйте, що хомут повинен захоплювати
кінець труби не менш чим на 9 мм і що зазор
між торцями труб не повинен перевищувати
20 мм.

• �росвердліть через отвори в хомуті (2)
отвору діаметром 3 мм у повітряній трубі й
вверніть у них стопорні гвинти (�).

☞ �ростежте за тим, щоб при свердлінні не
ушкодити газовідвідну трубу.

миним. 9 мм

1

2

3

мал. 6.5: �онтаж хомутів для повітряних труб

LA
S 

Eu
ro

 B
/S

 0
26

/0
G

B

Як зафіксувати телескопічну
подовжувальну секцію?

• �росвердліть отвір діаметром F мм (1) у
засунутих одна в одну повітряних трубах й
скріпите труби гвинтом (2).

☞ �ростежте за тим, щоб при свердлінні не
ушкодити газовідвідної трубу.

Ø 3 мм
1 2

мал. 6.6: fіксування телескопічної подовжувальної секції LA
S 

Eu
ro

 B
/S

 0
88

/0
G

B
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�рубний хомут (5 шт.), Ø 125

24

�озпірний елемент (7 шт.), Ø 80 9494

�рубні хомути (5 шт.), Ø 80 300 940 x

x

Оголовок шахти 303 963 x

�ахисні ґрати 300 712 x

�оліно 45°, Ø 80 (білий) 300 834 x

�лементи

	
О��У�А��Я ������ 	І�������Я 	О�І
Я � �І��О�У 	
О�У�І� ��О
Я��Я

Які елементи можуть бути
використані?

№ арт.
303 600

�одовження, концентричне, 
0,5 м, Ø 80/125

303 602 x

�одовження, концентричне, 
1,0 м – Ø 80/125

303 603 x

�одовження, концентричне, 
2,0 м, Ø 80/125

303 605 x

�риєднувальний патрубок приладу 0020045709 x

�оліно, концентричне (2 шт.), 
45°, Ø 80/125

303 611 x

Ґрати для вловлювання льоду 
для вертикального виводу через дах

303 616 x

303 096 
(чорна) 

�одовження газовідвідної труби, 0,5 м, Ø 80 300 833

x

�озділовий пристрій, Ø 80/125 303 617 x

�ластина-+анжета для похилого даху 9076 (чорна) x

Ґрати для вловлювання льоду 
для горизонтального виводу через дах 

+анжета для плоского даху 9056 x

300 865

x

x

x

x

x

x

x

x

303 618

�одовження газовідвідної труби, 1,0 м, Ø 80 300 817 x

�одовження газовідвідної труби, 2,0 м, Ø 80 300 832

303 609

x

x

x

x

x

x

x

x

x

�оліно, концентричне, 
87°, Ø 80/125

303 610 x xx

303 600 = :ертикальний вивід через дах (чорний)

303 609 = ;оризонтальний вивід через стіну/дах

303 618 = �онц. приєднання до газоходу, укладання в шахті 

806027_37_UA_042007.qxd  18.04.2007  11:02 Uhr  Seite 24



25

�А
��

��
А 

2 к
он

це
нт

ри
чн

і т
ру

би
 80

/12
5

GUSUA

��О���УIА��Я ������� �І>I�>���Я �ОIІ��Я K IІ>IО>У ��О>У��ІI �LО�Я��Я

мал. 1.6: �лита для похилого даху

�ластина-манжета для похилого даху
№ арт. Vaillant: 9076 (чорна)

G
U

_L
AZ

 4
1/

0

164

120

мал. 1.5: �озділовий пристрій, Ø 80/125

�озділовий пристрій, Ø 80/125 
№ арт. Vaillant: 303 617

G
U

_L
AZ

 7
6/

0

мал. 1.7: �анжета для плоского даху G
U

_L
AZ

 4
2/

0

�анжета для плоского даху
№ арт. Vaillant: 9056

мал. 1.2: �одовження, Ø 80/125

мал. 1.4: �рубні хомути, Ø 125 або Ø 80

�рубні хомути (5 шт.), Ø 125
№ арт. Vaillant: 303 616

�рубні хомути (5 шт.), Ø 80
№ арт. Vaillant: 300 940

☞ �ля опори трубопроводу. <а кожне
подовження потрібно 1 хомут.

15
25

15

2
5

15

25

мал. 1.3: �оліна, Ø 80/125

Bоліно 87° Ø 80/125
№ арт. Vaillant: 303 610

Bоліно 45° (2 шт.) Ø 80/125
№ арт. Vaillant: 303 611

�одовження 0,5 м Ø 80/125
№ арт. Vaillant: 303 602

�одовження 1,0 м Ø 80/125
№ арт. Vaillant: 303 603

�одовження 2,0 м Ø 80/125 
№ арт. Vaillant: 303 605

G
U

_L
AZ

 7
0/

0 
G

U
_L

AZ
 7

2/
0 

G
U

_L
AZ

 7
1/

0 

мал. 1.1: �риєднувальний патрубок приладу, 
Ø 80/125

�риєднувальний патрубок приладу,  
Ø 60/100 – Ø 80/125
№ арт. Vaillant: 0020045709
(с патрубком для зливу конденсату)

G
U

_L
AZ

 3
74

/0
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мал. 1.8: Ґрати для вловлювання льоду

Ґрати для вловлювання льоду для
вертикального виводу через дах
№ арт. Vaillant: 303 096 (чорна)

iс
оn

_е
is

fа
ng

gi
ttе

r_
sе

nk
rе

сh
t

��О���УIА��Я ������� �І>I�>���Я �ОIІ��Я K IІ>IО>У ��О>У��ІI �LО�Я��Я

мал. 1.9: Ґрати для вловлювання льоду

Ґрати для вловлювання льоду для
вертикального виводу через дах
№ арт. Vaillant: 303 865

iс
оn

_е
ifа

ng
gi

ttе
r_

w
аа

gе
rе

сh
t

мал. 1.10: �ахисні ґрати G
W

 1
51

1/
0

�ахисні ґрати
№ арт. Vaillant: 300 712

☞ �отрібно в тому випадку, якщо пристрій
підведення повітря й відводу продуктів
згоряння виходить у місцях проходу людей і
на висоті менше 2 м.

мал. 1.11: �одовжувальні секції, Ø 80

45°

мал. 1.12: �оліна, Ø 80

�оліно, 45°, Ø 80
№ арт. Vaillant: 300 834

G
W

 1
40

8/
0

G
W

 1
40

7/
0

�одовження газовідвідної труби, 0,5 м, Ø 80 
№ арт. Vaillant: 300 833

�одовження газовідвідної труби, 1,0 м, Ø 80  
№ арт. Vaillant: Nr.: 300 817

�одовження газовідвідної труби, 2,0 м, Ø 80 
№ арт. Vaillant: 300 832

мал. 1.13: �озпірний елемент, Ø 80

�озпірний елемент (7 шт.), Ø 80
№ арт. Vaillant: 9494

G
W

 1
41

2/
0

мал. 1.14: Оголовок шахти

Оголовок шахти
№ арт. Vaillant: 303 963

Sс
hо

rn
st

еi
nа

uf
sа

tz
_I

kо
n
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�аксимально припустима загальна довжина
системи

>овжина труби для підведення повітря й відводу продуктів згоряння в холодному
оточенні (нижче -15 °�) або на відкритому повітрі не повинна бути більше 5 м!

�лементи № арт. 12 кIт 20 кIт 24 кIт 28 кIт
20 кIт 

turboTEC pro
24 кBт

turboTEC pro

Iертикальний вивід
через дах 

303 600

303 601

макс. припустима
довжина
концентричних
труб

15,4 м 15,4 м 15,4 м 12,5 м 18,0 м 12,5 м

<а кожне коліно 87° довжину труб потрібно зменшувати на 2,5 м.
<а кожне коліно 45° довжину труб потрібно зменшувати на 1,0 м.

Lоризонтальний
вивід через стіну/дах

300 609

макс. припустима
довжина
концентричних
труб

12,9 м +
1 коліно

12,9 м +
1 коліно

12,9 м +
1 коліно

10,0 м +
1 коліно

15,5 м +
1 коліно

10,0 м +
1 коліно

<а кожне коліно 87° довжину труб потрібно зменшувати на 2,5 м.
<а кожне коліно 45° довжину труб потрібно зменшувати на 1,0 м.

�онцентричне
приєднання й газохід
Ø 80 у шахті

303 618

макс. припустима
довжина
концентричної.
труби до шахти 

4 м +
1 коліно

4 м +
1 коліно

4 м +
1 коліно

4 м +
1 коліно

4 м +
1 коліно

4 м +
1 коліно

<а кожне коліно 87° довжину труб потрібно зменшувати на 2,5 м.
<а кожне коліно 45° довжину труб потрібно зменшувати на 1,0 м.

макс.
припустима
довжина газоходу
в шахті

9,4 м 9,4 м 9,4 м 6,5 м 9,4 м 6,5 м
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мал. 1.13: �онтаж дросельної шайби газоходу

Iибір і монтаж дросельної
шайби газоходу

*квівалентна загальна довжина системи
підведення повітря й відводу продуктів згоряння
за аналогією з поміщеної на попередній сторінці
таблицею визначається шляхом додавання
довжини прямолінійних ланок труб і опорів колін і
фасонних елементів.
�ля обліку опорів колін необхідно додавати
наступні значення: 

– 2,5 м на кожне коліно 87° 

– 1,0 м на кожне коліно 45°

• "изначте за таблицею, яка дросельна шайба
газоходу потрібна: А, C або D. 

• "давіть дросельну шайбу (1) у газовідвідний
патрубок апарата (2).

• "ставте кінець труби газоходу (2) у
газовідвідний патрубок апарата (F).

�квівалентна загальна довжина (включаючи вертикальний вивід через дах або відповідно
горизонтальний вивід через стіну/дах, концентричні труби й труби в шахті, а також коліна)

�отужність
приладу

12 кIт 20 кIт 24 кIт 28 кIт
20 кIт

turboTEC
pro

24 кBт
turboTEC

pro

>росельна
шайба газоходу

А
--- < 15,4 м --- --- < 5,0 м <2,5 м

>росельна
шайба газоходу

C
--- --- < 9,2 м --- 5,0-10,0 м 2,5-4,5 м

>росельна
шайба газоходу

D
--- ---

9,2 м 
до 

12,0 м
< 6,0 м 10,0-16,0 м 4,5-8,0 м

�ез дросельної
шайби

--- --- > 12,0 м > 6,0 м 16,0-18,0 м 8,0-12,0 м
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мал. 2.2: �онтаж комплекту з конденсатовідвідом *u
rо

 "
/S

 L
А 

00
1/

0

мал. 2.1: �риєднувальний патрубок приладу G
U

_L
AZ

 1
12

/0

�риєднувальний патрубок приладу,  
Ø 60/100 – Ø 80/125
№ арт. Vaillant: 0020045709 

У комплект приладь входять:

• �риєднувальний патрубок приладу
• `омут 48 мм 
• �ифон
• cланг для відводу конденсату
• Fатискна скоба
• Bріплення

�онтаж
☞ �рохання використовувати винятково

конденсатовідвід і сифон, що належать до
комплекту поставки.

• �еред монтажем труби газоходу визначте
необхідну дросельну шайбу (стор. 28).

• Fмонтуйте дросельну шайбу відповідно до
вказівок на стор. 28. 

• "ставте конденсатовідвід (1) у патрубок
відводу продуктів згоряння приладу й
змонтуйте хомут повітряної труби (7), як це
описано на стор. 23.

• "ставте шланг (2) в отвір для стоку
конденсату приєднувального патрубка (F) і
закріпіть з'єднання хомутом (4).

• Fакріпіть сифон (5) на стіні. �овжини шланга
вистачає для закріплення під приладом.

• �риєднаєте шланг (2) до сифона.

• �риєднаєте сифон до будинкової системи
каналізації. <е застосовуйте для цього труб
з міді або латуні. �опущені матеріали,
перераховані в стандарті DIN 1986, 
частина 4. 

• �еред пуском приладу в експлуатацію
заповніть сифон водою. 

�'єднання зливу конденсату з
каналізаційною системою не
повинне бути герметичним, щоб
каналізаційна система не впливала
на роботу приладу!
[ланг для зливу конденсату (2) не
можна укорочувати або допускати
заломи! 

�ебезпека! >искова діафрагма на
зливі із сифона не повинна
зніматися. 
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мал. 3.1: �омплект приладь для вертикального 
виводу через дах G
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мал. 3.2: �онтаж приладу й вертикального виводу через похилий дах LA
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☞ Ураховуйте максимальну довжину труб
відповідно до таблиці на стор. 27.

�охилий дах 

• "изначте місце виводу через дах.

• Установіть пластину-манжету (1).

• "ставте зверху вивідну секцію (5) в отвір
пластини-манжети, забезпечивши її щільну
посадку.

• "ивірите вертикальне положення вивідної
секції й закріпите її на елементах конструкція
даху хомутом (6), що входить у комплект
поставки.

• Fакріпіть планку для навішення приладу (2).

• Fмонтуйте прилад (�) (див. інструкцію з
монтажу відповідного газового приладу).

• �еред монтажем труби газоходу визначте
необхідну дросельну шайбу (стор. 28). 

• Fмонтуйте дросельну шайбу відповідно до
вказівок на стор. 28.

• Fмонтуйте на приладі приєднувальний патрубок
(8), як це описано на стор. 29.

• �ля опори газоходу змонтуйте щонайменше
по одному хомуті на кожній подовжувальній
секції.

• <асадіть розділовий пристрій (4) з муфтою
до упору на подовжувальну секцію.

• F'єднаєте вивідну секцію газоходу (5) з
подовжувальною секцією (7).

• F'єднаєте розділовий пристрій (4) із
приєднувальним патрубком приладу. @ей
пристрій служить для простого від'єднання
газоходу від приладу.

• F'єднаєте всі місця стиків хомутами для
повітряних труб, як це описано на стор. 23. 

☞ ]одо установки подовжень і колін
див. на стор. 39 і далі.

�омплект приладь для вертикального виводу
через дах
№ арт. Vaillant: 303 600 (чорний) 

У комплект приладь входять:

• "ертикальний вивід через дах
• `омут 70 мм
• Bріпильний хомут 

☞ *лементи системи підведення повітря й
відводу продуктів згоряння див. на стор. 26 і
далі. 

turboMAX: А = 145 мм 
" = 638 мм

aquaPLUS: А = 310 мм 
" = 767,5 мм
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мал. 3.4: �онтаж приладу й вертикального виводу через плоский дах
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мал. 3.3: �риклад монтажу вертикального виводу через дах з відступом

�лоский дах

• "изначте місце виводу через дах.
• Установіть манжету для плоского даху (1).
• Fакріпіть манжету герметизуючим составом

відповідно до таблиці.
• "ставте зверху оголовок (5) в отвір

манжети, забезпечивши її щільну посадку.
• "ирівняйте у вертикальне положення оголовок

газоходу й закріпіть його на конструкційних
елементах даху хомутом (6), що входить до
комплекту поставки.

• Fакріпіть планку для навішення приладу (2).
• Fмонтуйте прилад (F) (див. інструкцію з

монтажу відповідного газового приладу). 
• �еред монтажем труби газоходу визначте

необхідну дросельну шайбу (стор. 28).
• Fмонтуйте дросельну шайбу відповідно до

вказівок на стор. 28. 
• <асадіть розділовий пристрій з муфтою (4)

до упору на подовжувальну секцію. @ей
пристрій служить для простого від'єднання
газоходу від приладу.

• Fмонтуйте на приладі приєднувальний
патрубок (7), як це описано на стор. 29.

• �ля опори газоходу змонтуйте щонайменше
по одному хомуті на кожній подовжувальній
секції.

• F'єднаєте розділовий пристрій (4) із
приєднувальним патрубком приладу.

• F'єднаєте всі місця стиків хомутами для
повітряних труб, як це описано на стор. 23.

☞ ]одо установки подовжень і колін див.
на стор. 39 і далі.
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☞ Ураховуйте максимальну довжину труб
відповідно до таблиці на стор. 27.

�омплект приладь для горизонтального
виводу через стіну/дах
№ арт. Vaillant: 303 609

• У комплект приладь входять: 

• Oоризонтальний вивід через стіну/дах
• коліно 87°
• �ва хомути 70 мм 
• 2 розетки для обмуровування Ø 125

☞ *лементи системи підведення повітря й
відводу продуктів згоряння див. на стор. 26 і
далі.

�онтаж виводу через стіну

• "изначте місце виводу системи підведення
повітря й відводу продуктів згоряння. 

☞ �отримуйте відстаней, які повинні бути
витримані (наприклад, від вікон і
вентиляційних прорізів) відповідно до
національних будівельних норм. 

☞ �рокладіть повітряну трубу виводу через
стіну з ухилом назовні 1°, щоб дощова вода
не могла потрапити в прилад. Ухил
подовжувальної секції назовні повинен
становити F. 

• �росвердліть отвір діаметром 130 мм.

• "ставте трубу (1) в отвір.

☞ �ростежте за тим, щоб кінцева секція (1)
була відцентрована в отворі стіни.

• Fакріпіть кінцеву секцію цементним розчином
і дайте розчину затвердіти. 

• Fмонтуйте розетку (�) на внутрішній стороні
стіни.

☞ �ри монтажі поблизу джерела світла через
значну кількість комах може відбутися
засмічення оголовка труби. Укажіть
власникові на необхідність чищення оголовка.

Увага: 

Ухил кінцевої секції назовні: 1°!
(1° відповідає приблизно 
15 мм на 1 м довжини труби.) 

Ухил подовжувальної секції назовні: 3°!
(3° відповідає приблизно 50 мм на 1 м
довжини труби.) 
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�онтаж виводу через стіну

• �иконуйте існуючі приписання щодо відстані
до вікон або вентиляційних отворів.

• �ля монтажу горизонтального виводу через
дах установіть чотирикутне слухове вікно. 

• !інімальні розміри чотирикутного слухового
вікна: висота 300 мм, ширина 300 мм.

• �ставте повітро-/димохід без зовнішньої
розетки в чотирикутне слухове вікно.

мал. 4.4: �онтаж горизонтального виводу через дах

мал. 4.3: 6риклад монтажу горизонтального виводу через дах (мансардне вікно)
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мал. 4.5: ;езпосереднє приєднання
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;езпосереднє приєднання 
• $акріпіть планку для навішення приладу (2).
• $монтуйте прилад ($) (див. інструкцію з

монтажу відповідного газового приладу).
• %еред монтажем труби газоходу визначте

необхідну дросельну шайбу (стор. 28).
• $монтуйте дросельну шайбу відповідно до

вказівок на стор. 28.
• $монтуйте на приладі приєднувальний

патрубок, як це описано на стор. 34.
• 'асадіть розділовий пристрій з муфтою (7)

до упору на секцію виводу через стіну/дах.
• $'єднаєте коліно 87° (5) із приєднувальним

патрубком приладу.
• $'єднаєте розділовий пристрій (4) з коліно

87°м. 

☞ 1ей елемент служить для наступного
від'єднання приладу від газоходу.

• $'єднаєте всі місця стиків хомутами для
повітряних труб (6), як це описано на 
стор. 23.

☞ У разі відсутності достатньої висоти для
монтажу можна на приладі змонтувати
коліно 90° Ø 60/100 (№ арт. Vaillant: 303 808) 
і безпосередньо за ним установити
приєднувальний патрубок (№ арт. Vaillant:
0020045709).

aquaPLUS: * = 350,5 мм
** = 767,5 мм
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мал. 4.6: Iіддалене приєднання
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Iіддалене приєднання

• Fакріпіть планку для навішення приладу (2). 

• Fмонтуйте прилад (F) (див. інструкцію з
монтажу відповідного газового приладу). 

• �еред монтажем труби газоходу визначте
необхідну дросельну шайбу (стор. 28). 

• Fмонтуйте дросельну шайбу відповідно до
вказівок на стор. 28. 

• Fмонтуйте на приладі приєднувальний
патрубок, як це описано на стор. 29.

• F'єднаєте коліно 87° (5) із приєднувальним
патрубком приладу.

• <асадіть розділовий пристрій з муфтою (7)
до упору на потрібну подовжувальну 
секцію (6).

• �ля опори газоходу змонтуйте щонайменше
по одному хомуті на кожній подовжувальній
секції.

• Fмонтуйте подовжувальні секції й з'єднаєте
насувну муфту з коліно 87°м.

☞ @ей елемент служить для наступного
від'єднання приладу від газоходу.

• F'єднаєте всі місця стиків хомутами для
повітряних труб (6), як це описано на стор.
23.

☞ У разі відсутності достатньої висоти для
монтажу можна на приладі змонтувати
коліно 90° Ø 60/100 (№ арт. Vaillant: 303 808)
і безпосередньо за ним установити
приєднувальний патрубок (№ арт. Vaillant:
0020045709).

☞ ]одо установки подовжень і колін див.
на стор. 39 і далі.

aquaPLUS: * = 350,5 мм
** = 767,5 мм
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1000
�рокладка в шахті
�онцентричне приєднання до газоходу Ø 80
№ арт. Vaillant: 303 618

У комплект приладь входять: 
• коліно 87°
• �ва хомути 70 мм
• �одовжувальна секція 1 м
• Опорне коліно
• <акладна шина
• +озетка для обмуровування

☞ *лементи системи підведення повітря й
відводу продуктів згоряння див. на стор. 26 і
далі.мал. 5.1: �риєднання до газоходу, Ø 80
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мал. 5.2: �риклад монтажу системи з підведенням зовнішнього повітря

�інімальні розміри шахти:

100 мм х 100 мм

Ø113 мм

ма
кс

. 5
 м

☞ Ураховуйте максимальну довжину труб
відповідно до таблиці на стор. 27.

Увага: 

Ухил назовні: 3°! 

(3° відповідає приблизно 50 мм на 1 м
довжини труби.) 
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• "изначте потрібне місце монтажу й
видовбайте проріз. 

• �росвердліть отвір у задній стінці шахти й
установите консоль (1).

• Fакріпіть опорне коліно 190° (2) на фіксуючому
пристрої опорної консолі (1).

• <асуньте на газовідвідну трубу з інтервалом
не більше 5 м по одному розпірному
елементі (�).

• Опустіть за допомогою троса (5) першу
секцію газовідвідної труби (5) настільки
глибоко, щоб можна було насадити на її кінець
наступну секцію (6).

☞ �рохання звертати увагу на те, щоб
розтрубний кінець кожної секції завжди був
спрямований нагору.

• �овторюйте цю процедуру доти, поки не
з'явиться можливість вставити саму нижню
секцію в перехідне коліно.

☞ �ама верхня секція не повинна мати
розтруба. >отримуйтесь розмірів,
зазначених на мал. 5.4.

• "итягніть трос із шахти.

• �ама верхня газовідвідна труба не повинна
мати розтруба.
"итримуйте розміри, зазначені на малюнку
5.4.

• Fаберіть трос із шахти.

• "идаліть задирки на газовідвідній трубі.

• "иконайте ущільнення краю вихідного
отвору шахти силіконом (4).

• "и можете зменшити розмір підстави
оголовка (F) (відпилявши край). 

• Fакріпіть оголовок за допомогою чотирьох
болтів по краю шахти. 

мал. 5.3: �онтаж опорної консолі й перехідного коліна, 
установка газовідвідної труби в шахті
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60 mm

мал. 5.4а

мал. 5.4: �онтаж ковпака димаря

• Bонтроль: <ад верхньою частиною оголовку
шахти (�) труба повинна виступати на 60 мм
(див. мал. 5.4а).

• �росмикніть ковпак оголовка через кінцевий
верхній жорстко змонтований елемент
газоходу й щільно зафіксуйте оголовок.
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15

63

1

2

мал. 5.5: �ристрій для підведення повітря

�ристрій для підведення
повітря

• Укоротіть газовідвідну трубу (1) і вставте її в
перехідне коліно. 

• Укоротіть повітряну трубу (2) і, насадивши її
на газовідвідну трубу, уведіть у шахту, щоб її
край не виступав над поверхнею внутрішньої
стінки шахти.

• Fакріпіть повітряну трубу цементним
розчином і дайте розчину затвердіти.

6 3

4

5

6
3

8
**

4
8

0
*

мал. 5.6: �езпосереднє приєднання

�езпосереднє приєднання 
• Fмонтуйте розетку (F).

• Fмонтуйте планку для навішення й навісьте
прилад (4).

• �еред монтажем труби газоходу визначте
необхідну дросельну шайбу (стор. 33).

• Fмонтуйте дросельну шайбу відповідно до
вказівок на стор. 33. 

• Fмонтуйте на приладі приєднувальний патрубок
(5), як це описано на стор. 34.

• F'єднаєте коліно 87° (6) із приєднувальним
патрубком приладу.

• F'єднаєте коліно 87° (6) з газоходом. 

☞ Iказівка: 
�ри безпосереднім з'єднанні використання
розділового пристрою неможливо.

• F'єднаєте коліно 87° (6) і повітряну трубу
хомутом (8), як це описано на стор. 24.

aquaPLUS: * = 350,5 мм
** = 767,5 мм
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мал. 5.7: Iіддалене приєднання

Iіддалене приєднання

• Fмонтуйте розетку (F). 
• Fмонтуйте планку для навішення й навісьте

прилад (4).
• �еред монтажем труби газоходу визначте

необхідну дросельну шайбу (стор. 28).
• Fмонтуйте дросельну шайбу відповідно до

вказівок на стор. 38. 
• Fмонтуйте на приладі приєднувальний

патрубок (5), як це описано на стор. 29.
• F'єднаєте коліно 87° (6) із приєднувальним

патрубком приладу.
• <асадіть розділовий пристрій (7) з муфтою

до упору на подовжувальну секцію. 

+ �отримуйте максимально припустимої
довжини труб (див. стор. 27). 

• �ля опори газоходу змонтуйте щонайменше
по одному хомуті на кожній подовжувальній
секції.

• F'єднаєте подовжувальну секцію (9) з
газоходом.

• F'єднаєте розділовий пристрій (7) з коліно
87°м. 

+ @ей елемент служить для наступного
від'єднання приладу від газоходу. 

• F'єднаєте всі місця стиків хомутами для
повітряних труб (6), як це описано на 
стор. 23. 

☞ ]одо установки подовжень і колін див.
на стор. 39 і далі 

☞ У разі відсутності достатньої висоти для
монтажу можна на приладі змонтувати
коліно 90° Ø 60/100 (№ арт. Vaillant: 303 808)
і безпосередньо за ним установити
приєднувальний патрубок (№ арт. Vaillant:
0020045709).

☞ ]одо установки подовжень і колін див. на
стор. 39 і далі.
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мал. 6.1: Укорочування труб G
U

_L
AZ

 1
01

/0

1 2 3

мал. 6.2: �итягування газовідвідної труби G
U

_L
AZ

 1
56

/0

Як установлювати
подовжувальні секції? 

Укоротіть труби пилкою або ножицями для
різання листового металу.

☞ �одовжувальні секції поставляються в не
змонтованому стані, щоб для роздільного
укорочування повітряної й газовідвідної труб
не був потрібний їхній демонтаж. �ісля
укорочування з'єднаєте один з одним
повітряну й газовідвідну трубу (див. мал. 6.2),
ввернувши прикладені гвинти ($) через
отвори, просвердлені в повітряній трубі (2), у
розпірний елемент газовідвідної труби (1).

;ада: 

%иміряйте спочатку необхідну довжину відрізка
повітряної труби* (Lповітря) і визначте потім
відповідну довжину газовідвідної труби
(Lгазовідвід):

L газовідвід

= L повітря + 40 мм 

L &А$7, 8О %І>?О>ЯBЬ, = довжина
газовідвідної труби 

L повітря = довжина повітряної труби

* Dінімальна довжина повітряної труби: 100 мм. 

☞ %идаліть задирки й зніміть фаску з торців
труб, щоб при монтажі не ушкодити
ущільнення, і видалите ошурки.

☞ Fе використовуйте труби із вм'ятинами або
іншими видами деформації (порушення
герметичності з'єднань).

☞ �ри монтажі труб обов'язково звертайте
увагу на правильну посадку ущільнень (не
використовуйте ушкоджені прокладки).
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Як монтувати коліна?

�риклад:

Обмірювана довжина відступу становить 
400 мм. 
�а основі цієї величини за нижченаведеною
таблицею, визначимо довжину повітряної
труби (= 190 мм).

19
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95 95
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Длинa
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мал. 6.3: �онтаж колін 87°
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Iідступ >овжина
[в мм] повітряної труби

[в мм]

Iідступ >овжина
[в мм] повітряної труби

[в мм]

Iідступ >овжина
[в мм] повітряної труби

[в мм]

730 520
735 525
740 530
745 535
750 540
755 545
760 550
765 555
770 560
775 565
780 570
785 575
790 580
795 585
800 590
805 595
810 600
815 605
820 610
825 615
830 620
835 625
840 630
845 635
850 640
855 645
860 650
865 655
870 660
875 665
880 670
885 675
890 680
895 685
900 690
905 695
910 700
915 705
920 710
925 715
930 720
935 725
940 730

505 295
510 300
515 305
520 310
525 315
530 320
535 325
540 330
545 335
550 340
555 345
560 350
565 355
570 360
575 365
580 370
585 375
590 380
595 385
600 390
605 395
610 400
615 405
620 410
625 415
630 420
635 425
640 430
645 435
650 440
655 445
660 450
665 455
670 460
675 465
680 470
685 475
690 480
695 485
700 490
705 495
710 500
715 505
720 510
725 515

�аблиця 6.1: �озміри відступу для колін 87°

200, 205, 0
210, 0

> 210 – нe 
< 310 мм можливо

310 100
315 105
320 110
325 115
330 120
335 125
340 130
345 135
350 140
355 145
360 150
365 155
370 160
375 165
380 170
385 175
390 180
395 185
400 190
405 195
410 200
415 205
420 210
425 215
430 220
435 225
440 230
445 235
450 240
455 245
460 250
465 255
470 260
475 265
480 270
485 275
490 280
495 285
500 290
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Як монтувати коліна?

�риклад:

Обмірювана довжина відступу становить 
300 мм.
�а підставі цієї величини за нижченаведеною
таблицею, визначимо довжину повітряної
труби (= 284 мм), а також висоту відступу 
(= 420 мм).
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мал. 6.4: �онтаж колін 45°

90 0 210
95 0 215

100 0 220

> 100 – нe
< 170 мм можливо

170 100 290
175 108 295
180 115 300
185 122 305
190 129 310
195 136 315
200 143 320
205 150 325
210 157 330
215 164 335
220 171 340
225 178 345
230 185 350
235 192 355
240 199 360
245 207 365
250 214 370
255 221 375
260 228 380
265 235 385
270 242 390
275 249 395
280 256 400
285 263 405
290 270 410
295 277 415
300 284 420
305 291 425
310 298 430
315 306 435
320 313 440
325 320 445
330 327 450

Iідступ >овжина Iисота
[в мм] повітряної [в мм]

труби [в мм]

Iідступ >овжина Iисота
[в мм] повітряної [в мм]

труби [в мм]

�аблиця 6.2: �озміри відступу для колін 45°

Iідступ >овжина Iисота
[в мм] повітряної [в мм]

труби [в мм]

335 334 455
340 341 460
345 348 465
350 355 470
355 362 475
360 369 480
365 376 485
370 383 490
375 390 495
380 397 500
385 405 505
390 412 510
395 419 515
400 426 520
405 433 525
410 440 530
415 447 535
420 454 540
425 461 545
430 468 550
435 475 555
440 482 560
445 489 565
450 496 570
455 504 575
460 511 580
465 518 585
470 525 590
475 532 595
480 539 600
485 546 605
490 553 610
495 560 615
500 567 620
505 574 625
510 581 630
515 588 635
520 596 640
525 603 645
530 610 650

535 617 655
540 624 660
545 631 665
550 638 670
555 645 675
560 652 680
565 659 685
570 666 690
575 673 695
580 680 700
585 687 705
590 695 710
595 702 715
600 709 720
605 716 725
610 723 730
615 730 735
620 737 740
625 744 745
630 751 750
635 758 755
640 765 760
645 772 765
650 779 770
655 786 775
660 794 780
665 801 785
670 808 790
675 815 795
680 822 800
685 829 805
690 836 810
695 843 815
700 850 820
705 857 825
710 864 830
715 871 835
720 878 840
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+озділовий перехідник Ø 80/80

�лементи № арт.

�ерехідник для переходу з Ø 60 на Ø 80

�одовження газовідвідної труби, 0,5 м, Ø 80 (білий) 300 833

303 815

�одовження газовідвідної труби, 1,0 м, Ø 80 (білий) 300 817

�одовження газовідвідної труби, 2,0 м, Ø 80 (білий) 300 832

Bонденсатовідвід, Ø 80 (білий) 303 091

Bоліно 45°, Ø 80 300 834

Bоліно 87°, Ø 80 300 818

+озділовий пристрій 300 943

�ристрій захисту від вітру 300 941

<астінна розетка 9477

+озпірний елемент (7 шт.), Ø 80 9494

:рубні хомути (5 шт.) , Ø 80 300 940

Оголовок шахти 303 963

Fахисні ґрати 300 712

Які елементи можуть бути
використані?

�истема з роздільною подачею повітря й
відводом продуктів згоряння Ø 80 складається з
наступних елементів: 

303 818
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мал. 1.1: �одовження, Ø 80

мал. 1.2: �оліна, Ø 80

�оліно 45°, Ø 80
№ арт. Vaillant: 300 834
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0

�одовження газовідвідної труби, 0,5 м, Ø 80
№ арт. Vaillant: 300 833

�одовження газовідвідної труби, 1,0 м, Ø 80
№ арт. Vaillant: 300 817

�одовження газовідвідної труби, 2,0 м, Ø 80
№ арт. Vaillant: 300 832

мал. 1.3: �озпірний елемент, Ø 80

�озпірний елемент (7 шт.), Ø 80
№ арт. Vaillant: 9494

G
W

 1
41
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0

мал. 1.4: Оголовок шахти

Оголовок шахти
№ арт. Vaillant: 303 963
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мал. 1.5: �озділовий пристрій

�озділовий пристрій
№ арт. Vaillant: 300 943

мал. 1.6: �ристрій захисту від вітру

�ристрій захисту від вітру
№ арт. Vaillant: 300 941

мал. 1.7: �онденсатовідвід, Ø 80
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�онденсатовідвід Ø 80
№ арт. Vaillant: 9492

�ахисні ґрати
№ арт. Vaillant: 300 712

☞ �отрібно в тому випадку, якщо пристрій
підведення повітря й відводу продуктів
згоряння виходить у місцях проходу людей і
на висоті менше 2 м.

мал. 1.8: �ахисні ґрати G
W

 1
51

1/
0
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�аксимально припустима загальна довжина системи

�лементи 12 кIт 20 кIт 24 кIт 28 кIт
20 кIт

turboTEC
pro

24 кBт
turboTEC

pro

�риєднання до гaзoxoдy Ø 80

(с підведенням повітря ззовні)

макс. припустима довжина
прямого трубопроводу для
підведення повітря й відводу
продуктів згоряння *)

33 м, 
у тому числі

30 м у
вертикальній

шахті

33 м, 
у тому числі

30 м у
вертикальні

й шахті

33 м, 
у тому числі

30 м у
вертикальні

й шахті

20 м, 
у тому числі

18 м у
вертикальні

й шахті

32 м, 
у тому числі

30 м у
вертикальні

й шахті

28 м, 
у тому числі

25 м у
вертикальні

й шахті

�риєднання до нечутливої до
вологи газовідвідної системи в в
зоні розрідження

(с підведенням повітря із
приміщення)

макс. припустима довжина
прямого газоходу аж до
вертикальної частини системи
відводу продуктів згоряння *)
макс. висота вертикальної
частини

33 м

підлягає
розрахунку

33 м

підлягає
розрахунку

33 м

підлягає
розрахунку

20 м

підлягає
розрахунку

32 м

підлягає
розрахунку

28 м

підлягає
розрахунку

�риєднання до гaзoxoдy Ø 80

повітря через конц. шахту

(с підведенням повітря ззовні) 

макс. припустима довжина
прямого трубопроводу для
підведення повітря й відводу
продуктів згоряння *)

18 м, 
у тому числі

12 м у
вертикальні

й шахті

18 м, 
у тому числі

12 м у
вертикальні

й шахті

18 м, 
у тому числі

12 м у
вертикальні

й шахті

14 м, 
у тому числі

12 м у
вертикальні

й шахті

16 м, 
у тому числі

12 м у
вертикальні

й шахті

16 м, 
у тому числі

12 м у
вертикальні

й шахті

�риєднання до газовідвідної
системи в зоні розрідження 

повітря через другу шахту **)

(с підведенням повітря ззовні)

макс. припустима загальна
довжина прямого трубопроводу
аж до вертикальної частини
системи відводу продуктів
згоряння *)
макс. висота у вертикальній
шахті *)

33 м

підлягає
розрахунку

33 м

підлягає
розрахунку

33 м

підлягає
розрахунку

20 м

підлягає
розрахунку

32 м

підлягає
розрахунку

28 м

підлягає
розрахунку

�риєднання до гaзoxoдy Ø 80

повітря через зовнішню стіну 

(с підведенням повітря ззовні) 

макс. припустима загальна
довжина прямого трубопроводу
*)

33 м, 
у тому числі

30 м у
вертикальні

й шахті

33 м, 
у тому числі

30 м у
вертикальні

й шахті

33 м, 
у тому числі

30 м у
вертикальні

й шахті

20 м, 
у тому числі

18 м у
вертикальні

й шахті

32 м, 
у тому числі

30 м у
вертикальні

й шахті

28 м, 
у тому числі

25 м у
вертикальні

й шахті

Lазохід Ø 80 через зовнішню
стіну 

повітря через зовнішню стіну **)

(с підведенням повітря ззовні)

макс. припустима загальна
довжина прямого трубопроводу
*)

33 м 33 м 33 м 20 м 32 м 28 м

�риєднання до газовідвідної
системи в зоні розрідження 

повітря через зовнішню стіну **) 

(с підведенням повітря ззовні)

макс. припустима загальна
довжина прямого трубопроводу
*)

33 м 33 м 33 м 20 м 32 м 28 м

*) <а кожне коліно 90° довжина трубопроводу
зменшується на 1,0 м. <а кожне коліно 45°
довжина трубопроводу зменшується на 
0,5 м. 

**) �ри низьких зовнішніх температурах на
зовнішній поверхні повітряної труби може
конденсуватися волога, що потім капає
долілиць. �ри прокладанні повітряної труби
слід брати до уваги, що конденсатна волога
може привести до небезпеки або
ускладнень.

�ри використанні вже існуючих або
заново спроектованих частин
газовипускних систем, які зберігаються
замовником (наприклад, нечутливих до
вологи систем відводу продуктів
згоряння) повинно бути отримане
спеціальне свідоцтво про придатність.

☞ �pи пpoклaдкe гaзoвыпycкныx тpyб в
xoлoднoм oкpyжeнии (< 15 °C) или нa
oткpытoм вoздyxe cлeдyeт пpинимaть
cooтвeтcтвyющиe мepы (тeплoизoляция)
пpoтив cильнoгo oxлaждeния отходящих
газов.

У системах з паралельними трубами
для підведення повітря й відводу
продуктів згоряння поверхня
газовідвідної труби під час роботи
приладу нагрівається до високої
температури. :ому газовипускна труба
повинна бути захищена від випадкового
дотику. !іж трубою й спаленними
матеріалами повинна дотримуватися
достатня відстань або ж слід
передбачати інші захисні заходи. 
�лід дотримуватися вимог 

– національних будівельних норм і
правил і 

– національних правил, положень про
газові прилади.
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1

= B

= D

= A

= C

мал. 1.13: �онтаж дросельної шайби газоходу

Iибір і монтаж дросельної
шайби газоходу

*квівалентна загальна довжина системи
підведення повітря й відводу продуктів згоряння
за аналогією з поміщеної на попередній сторінці
таблицею визначається шляхом додавання
довжини прямих ділянок труб і опорів колін і
фасонних елементів.
�ля обліку опорів колін необхідно додавати
наступні значення: 

– 1,0 м на кожне коліно 90° 

– 0,5 м на кожне коліно 45°

• "изначте за таблицею, яка дросельна шайба
газоходу потрібна: А, C або D. 

• "давіть дросельну шайбу (1) у газовідвідний
патрубок апарата.

�квівалентна загальна довжина (включаючи вертикальний вивід через дах або відповідно
горизонтальний вивід через стіну/дах, роздільні труби й шахту, а також коліна)

�отужність
приладу

12 кIт 20 кIт 24 кIт 28 кIт
20 кIт

turboTEC
pro

24 кBт
turboTEC

pro

>росельна шайба
газоходу А

--- < 33,0 м --- --- <6 м <6 м

>росельна шайба
газоходу C

--- --- < 18,4 м --- 6-18 м 6-11 м

>росельна шайба
газоходу D

--- --- > 18,4 м < 12,0 м 18-32 м 11-18 м

�ез дросельної
шайби

--- --- --- > 12,0 м --- 18-28 м
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6

5

1

4 32

мал. 2.1: �онтаж комплекту з конденсатовідвідом

�онтаж

☞ �рохання використовувати винятково
конденсатовідвід і сифон, що належать до
комплекту поставки.

• �еред монтажем труби газоходу визначте
необхідну дросельну шайбу (стор. 45).

• Fмонтуйте дросельну шайбу відповідно до
вказівок на стор. 45. 

• <адягніть патрубок (1) на штуцер димоходу. 

☞ �ерехідник повинен бути закріплений на стіні
кріпленням труби газоходу. 

• "ставте конденсатовідвід (2) у
приєднувальний патрубок (1).

• "ставте шланг (�) в отвір для стоку
конденсату приєднувального патрубка й
закріпіть з'єднання хомутом (4).

• Fакріпіть сифон (5) на стіні. �овжини шланга
вистачає для закріплення під приладом.

• �риєднаєте шланг (3) до сифона.

• �риєднаєте сифон до будинкової системи
каналізації. <е застосовуйте для цього труб
з міді або латуні. �опущені матеріали,
перераховані в стандарті DIN 1986, 
частина 4. 

• �еред пуском приладу в експлуатацію
заповніть сифон водою. 

�'єднання зливу конденсату з
каналізаційною системою не повинне
бути герметичним, щоб
каналізаційна система не впливала
на роботу приладу!
[ланг для зливу конденсату (2) не
можна укорочувати або допускати
заломи! 

LA
S 

Eu
ro

 B
/S

 0
45

/0

мал. 2.2: �онтаж елемента приєднання до приладу LA
S 

Eu
ro

 B
/S

 0
63

/0
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�О��АX ���Є>�А��Я >О LА�О\О>У  80 (� �І>I�>���Я� �ОIІ��Я І�
����І]���Я)

�еобхідні елементи: 

�ерехідник для переходу з  60 на  80
№ арт. Vaillant: 303 815

�онденсатовідвід 
№ арт. Vaillant: 303 091

коліно 87°
№ арт. Vaillant: 300 818

87°-опорне коліно з опорною рейкою
№ арт. Vaillant: 9495

�озпірний елемент 
№ арт. Vaillant: 9494

Оголовок шахти
№ арт. Vaillant: 303 963

☞ *лементи системи підведення повітря й
відводу продуктів згоряння див. на стор. 48 і
далі.

мал. 3.1: �риєднання до гaзoxoдy Ø 80

LA
S 

Eu
ro

 B
/S

 0
44

/0

+ Ураховуйте максимальну довжину труб
відповідно до таблиці на стор. 44.

1

3 5

6

4

2

Увага: 

Ухил газовідвідної труби до
конденсатовідвіду: 3°! 

(3° відповідає приблизно 50 мм на 1 м
довжини труби.) 

Установка
• Fмонтуйте перехідне коліно (1), що з'єднує

приміщення, у якому встановлений прилад, із
шахтою для відводу продуктів згоряння, як
це описано на стор. 36 і далі. 

• Fмонтуйте газохід у шахті й оголовок, як це
описано на стор. 36 і далі.

• Fмонтуйте планку для навішення й навісьте
прилад (2) (див. інструкцію з монтажу
відповідного газового приладу). 

• �еред монтажем труби газоходу визначте
необхідну дросельну шайбу (стор. 45).

• Fмонтуйте дросельну шайбу відповідно до
вказівок на стор. 45.

• Fмонтуйте на приладі перехідник для
переходу з  60 на  80 (4) і конденсатовідвід
(6). �ри монтажі конденсатовідвіда й сифона
керуйтеся вказівками на стор. 46.

• "ставте коліно (F) у конденсатовідвід (6).

☞ У разі відсутності достатньої висоти,
конденсатовідвід (6) можна також
змонтувати на горизонтальній ділянці
газоходу, безпосередньо за коліном. 

• Iажливо: +озділовий пристрій монтується
між коліньми й подовжувальною секцією. 

☞ @ей елемент служить для наступного
від'єднання приладу від газоходу.

• �ля опори газоходу змонтуйте щонайменше
по одному хомуті на кожній подовжувальній
секції. 

• Fмонтуйте необхідні подовжувальні секції (5).
☞ !аксимальну довжину труб визначите по

таблиці на стор. 44.

☞ !онтаж горизонтальних секцій здійснюється
простим зчленуванням (без нарізних
сполучень). 

мал. 3.2: �онтаж

LA
S 

Eu
ro

 B
/S

 0
46

/0
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�О��АX ���Є>�А��Я >О ���У�@�IО` >О IО@ОL� LА�ОIІ>IІ>�О` ������� I
�О�І �О��І>X���Я (� �І>I�>���Я� �ОIІ��Я І� ����І]���Я)

�еобхідні елементи:

�ерехідник для переходу з Ø 60 на Ø 80
№ арт. Vaillant: 303 815

�онденсатовідвід 
№ арт. Vaillant: 303 091

коліно 87°
№ арт. Vaillant: 300 818 

Установка
• :руба для відводу продуктів згоряння (1), що

йде із приміщення, у якому встановлений
прилад, у шахту, підготовляється
виготовлювачем димаря. 

• Fмонтуйте планку для навішення й навісьте
прилад (2) (див. інструкцію з монтажу
відповідного газового приладу). 

• �еред монтажем труби газоходу визначте
необхідну дросельну шайбу (стор. 45).

• Fмонтуйте дросельну шайбу відповідно до
вказівок на стор. 45.

• Fмонтуйте на приладі перехідник для
переходу з  60 на  80 (4) і конденсатовідвід
(6). �ри монтажі конденсатовідвіда й сифона
керуйтеся вказівками на стор. 46.

• "ставте коліно (F) у конденсатовідвід (6). 

☞ У разі відсутності достатньої висоти
конденсатовідвід (6) можна також
змонтувати на горизонтальній ділянці
газоходу, безпосередньо за коліном. 

• Iажливо: +озділовий пристрій монтується
між коліньми й подовжувальною секцією. 

☞ @ей елемент служить для наступного
від'єднання приладу від газоходу. 

• �ля опори газоходу змонтуйте щонайменше
по одному хомуті на кожній подовжувальній
секції. 

• Fмонтуйте необхідні подовжувальні секції
(5). 

☞ !аксимальну довжину труб визначите по
таблиці на стор. 44.

☞ !онтаж горизонтальних секцій здійснюється
простим зчленуванням (без нарізних
сполучень). 

мал. 4.1: �еобхідні елементи

1
3 5

6

4

2

5
15
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Увага: 

Ухил газовідвідної труби до конденсатовідвіду:
3°! 

(3° відповідає приблизно 50 мм на 1 м довжини
труби.) 

+ Ураховуйте максимальну довжину труб
відповідно до таблиці на стор. 44.

Увага: 

у всіх режимах роботи апаратів, підключених
до колективного димоходу із природною
тягою, при будь-яких погодних умовах варто
забезпечити розрідження в точках
підключення димохідних труб Dn 80 до шахти
димоходу не менш 0 �а, але не більше -20 �а.
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�О��АX ���Є>�А��Я >О LА�О\О>У Ø 80 (�ОIІ��Я �О>АЄ�Ь�Я �����
�О���������У [А\�У, �І>I�>���Я �ОIІ��Я >О ���@А>У �ОI�І)

�еобхідні елементи: 

�озділовий перехідник  
Ø 80/80 
№ арт. Vaillant: 303 818

�онденсатовідвід 
№ арт. Vaillant: 303 091

коліно 87° 
№ арт. Vaillant: 300 818

87°-опорне коліно 
№ арт. Vaillant: 9495

�озпірний елемент 
№ арт. Vaillant: 9494

Оголовок шахти
№ арт. Vaillant: 303 261

�ристрій захисту від вітру
№ арт. Vaillant: 300 941

☞ *лементи системи підведення повітря й
відводу продуктів згоряння див. на стор. 48 і
далі.

�риєднання до приладу

• �еред монтажем труби газоходу визначте
необхідну дросельну шайбу (стор. 45).

• Fмонтуйте дросельну шайбу відповідно до
вказівок на стор. 45.

• "иберіть положення патрубка для
підведення повітря (1), ліворуч або праворуч. 

• "ставте перехідник у на патрубок підведення
повітря/відводу продуктів згоряння приладу й
закріпіть його прикладеними гвинтами (2). 

• "ставте конденсатовідвід у газовідвідний
патрубок приладу. �ри монтажі
конденсатовідвіда й сифона керуйтеся
вказівками на стор. 46.

☞ У разі відсутності достатньої висоти
конденсатовідвід (6) можна також
змонтувати на горизонтальній ділянці
газоходу, безпосередньо за коліном. 

1

2

мал. 5.2: �риєднання до приладу LA
S 

Eu
ro

 B
/S

 0
64

/0

мал. 5.1: �риєднання до газоходу, Ø 80

LA
S 

Eu
ro

 B
/S

 0
48

/0☞ Ураховуйте максимальну довжину труб
відповідно до таблиці на стор. 44.
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�О��АX ���Є>�А��Я >О LА�О\О>У  (�ОIІ��Я �О>АЄ�Ь�Я �����
�О���������У [А\�У, �І>I�>���Я �ОIІ��Я >О ���@А>У �ОI�І)

�ідведення повітря для горіння
із шахти

• Fмонтуйте перехідне коліно (1), що з'єднує
приміщення, у якому встановлений прилад, із
шахтою для відводу продуктів згоряння, як
це описано на стор. 36 і далі. 

• Fмонтуйте газохід у шахті й оголовок, як це
описано на стор. 42 і далі. 

• "изначте місце відбору повітря для горіння із
шахти (2).

• "ставте повітряну трубу (F) у проріз у стінці
шахти. 

• Fакріпіть повітряну трубу цементним
розчином зсередини й зовні й дайте розчину
затвердіти. 

• Fакріпіть повітряну трубу розеткою (№ арт.
Vaillant: 9477) на стінці шахти. 

• Fмонтуйте планку для навішення й навісьте
прилад (4) (див. інструкцію з монтажу
відповідного газового приладу). 

• "ставте коліна (5) повітряної й газовідвідної
труби у відповідні виводи перехідника.
�ростежте за тим, щоб місця уведення
повітря й виводу продуктів згоряння не були
переплутані! 

• Iажливо: +озділовий пристрій монтується
між коліньми й подовжувальною секцією. 

☞ @ей елемент служить для наступного
від'єднання приладу від газоходу. 

• �ля опори газоходу змонтуйте щонайменше
по одному хомуті на кожній подовжувальній
секції. 

• Fмонтуйте необхідні подовжувальні секції (6). 

☞ !аксимальну довжину труб визначите по
таблиці на стор. 44.

☞ !онтаж горизонтальних секцій здійснюється
простим зчленуванням (без нарізних
сполучень).

1

2

3
5

6

4

мал. 5.3: �ідведення повітря для горіння із шахти LA
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Увага: 

Ухил газовідвідної труби до конденсатовідвіду:
3°! 

(3° відповідає приблизно 50 мм на 1 м довжини
труби.) 
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�О��А� ���Є��А��Я �О �А�О�І��І��О� ������� � �О�І �О��І�����Я
(�О�І��Я �О�АЄ�Ь�Я ����� ��У�У #А$�У, �І�������Я �О�І��Я �О ���%А�У

�О��І)

4

1
2

3 66

5

�ідведення повітря для горіння
з повітряної шахти

☞ �ертикальна частина газовідвідної системи
повинна перебувати під розрідженням і в
окремих випадках її параметри повинні бути
розраховані (�N 13384-1). 

• �ставте газовипускну трубу у вертикальну
частину системи відводу продуктів згоряння
й ущільните місце з'єднання відповідним
матеріалом.

• �изначте місце відбору повітря для горіння із
шахти (2).

• �ставте повітряну трубу в проріз у стінці
шахти.

• #акріпіть повітряну трубу цементним
розчином і дайте розчину затвердіти.

• #монтуйте планку для навішення й навісьте
прилад (4) (див. інструкцію з монтажу
відповідного газового приладу).

• �ставте коліна (5) повітряної й газовідвідної
труби у відповідні виводи перехідника.
�ростежте за тим, щоб місця уведення
повітря й виводу продуктів згоряння не
були переплутані! 

• �ажливо: %озділовий пристрій монтується
між коліньми й подовжувальною секцією.

☞ &ей елемент служить для наступного
від'єднання приладу від газоходу.

• *ля опори газоходу змонтуйте щонайменше
по одному хомуті на кожній подовжувальній
секції.

• #монтуйте необхідні подовжувальні секції
(6). 

☞ +онтаж горизонтальних секцій здійснюється
простим зчленуванням (без нарізних
сполучень). мал. 6.1: �ідведення повітря для горіння із шахти LA
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Увага: 

Ухил газовідвідної труби до
конденсатовідвіду: 3°! 

(3° відповідає приблизно 50 мм на 1 м
довжини труби.) 

Увага: 

у всіх режимах роботи апаратів, підключених
до колективного димоходу із природною
тягою, при будь-яких погодних умовах варто
забезпечити розрідження в точках
підключення димохідних труб Dn 80 до шахти
димоходу не менш 0 7а, але не більше -20 7а.
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�ідведення повітря для горіння
від фасаду

• Fмонтуйте перехідне коліно (1), що з'єднує
приміщення, у якому встановлений прилад, із
шахтою для відводу продуктів згоряння, як
це описано на стор. 36 і далі. 

• Fмонтуйте газохід у шахті й оголовок, як це
описано на стор. 36 і далі.

• Укоротіть газовідвідну трубу (7) і вставте її в
перехідне коліно.

• Ущільніть проріз у стінці шахти відповідним
матеріалом.

• "изначте місце відбору повітря для горіння із
шахти (2).

• "ставте повітряну трубу (F) у проріз у стінці
шахти.

• Fакріпіть повітряну трубу цементним
розчином зсередини й зовні й дайте розчину
затвердіти.

• Fакріпіть повітряну трубу розеткою (№ арт.
Vaillant: 9477) на стінці шахти.

• Fмонтуйте планку для навішення й навісьте
прилад (4) (див. інструкцію з монтажу
відповідного газового приладу).

• "ставте коліна (5) повітряної й газовідвідної
труби у відповідні виводи перехідника. 
�ростежте за тим, щоб місця уведення
повітря й виводу продуктів згоряння не
були переплутані!

• Iажливо: +озділовий пристрій монтується
між коліньми й подовжувальною секцією. 

☞ @ей елемент служить для наступного
від'єднання приладу від газоходу.

• �ля опори газоходу змонтуйте щонайменше
по одному хомуті на кожній подовжувальній
секції.

• Fмонтуйте необхідні подовжувальні секції (6).

☞ !онтаж горизонтальних секцій здійснюється
простим зчленуванням (без нарізних
сполучень).
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Увага: 

Ухил газовідвідної труби до конденсатовідвіду:
3°! 

(3° відповідає приблизно 50 мм на 1 м довжини
труби.) 
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Увага: 

Ухил газовідвідної труби до
конденсатовідвіду: 3°! 

(3° відповідає приблизно 50 мм на 1 м
довжини труби.) 

�ідведення повітря для горіння
від фасаду

☞ "изначте місце відбору зовнішнього повітря
(2) і виводу продуктів згоряння (1).

☞ !ісця відбору зовнішнього повітря й виводу
продуктів згоряння не повинні перебувати на
протилежних стінах будинку.

• "ставте повітряну трубу й газовідвідну трубу
у відповідні прорізи.

☞ �ля закріплення пристроїв захисту від вітру
на газовідвідній й, відповідно, повітряній
трубі кінці труб повинні виступати назовні
щонайменше на F см.

• Fакріпіть повітряну й газовідвідну труби
цементним розчином зсередини й зовні й
дайте розчину затвердіти.

• Fакріпіть повітряну й газовідвідну труби
розетками (№ арт. Vaillant: 9477
) на стіні будинку.

• Fмонтуйте пристрій захисту від вітру (�) на
повітряній і газовідвідній трубах.

• Fмонтуйте планку для навішення й навісьте
прилад (4) (див. інструкцію з монтажу
відповідного газового приладу).

• "ставте коліна (5) повітряної й газовідвідної
труби у відповідні виводи перехідника. 
�ростежте за тим, щоб місця уведення
повітря й виводу продуктів згоряння не
були переплутані! 

• Iажливо: +озділовий пристрій монтується
між коліньми й подовжувальною секцією.

☞ @ей елемент служить для наступного
від'єднання приладу від газоходу.

• �ля опори газоходу змонтуйте щонайменше
по одному хомуті на кожній подовжувальній
секції.

• Fмонтуйте необхідні подовжувальні секції
(6). 

☞ !онтаж горизонтальних секцій здійснюється
простим зчленуванням (без нарізних
сполучень). 
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�ідведення повітря для горіння
від фасаду

☞ "ертикальна частина газовідвідної системи
повинна перебувати під розрідженням і в
окремих випадках її параметри повинні бути
розраховані (DIN 4705). 

• "ставте газовипускну трубу (1) у
вертикальну частину системи відводу
продуктів згоряння й ущільните місце
з'єднання відповідним матеріалом.

• "изначте місце відбору повітря для горіння із
шахти (2).

• "ставте повітряну трубу в проріз у стінці
шахти. 

☞ �ля закріплення пристроїв захисту від вітру
на газовідвідній й, відповідно, повітряній
трубі кінці труб повинні виступати назовні
щонайменше на F см. 

• Fакріпіть повітряну трубу цементним
розчином і дайте розчину затвердіти. 

• Fакріпіть повітряну трубу розеткою (№ арт.
Vaillant: 9477) на стіні будинку. 

• Fмонтуйте пристрій захисту від вітру. 

• Fмонтуйте планку для навішення й навісьте
прилад (4) (див. інструкцію з монтажу
відповідного газового приладу). 

• "ставте коліна (5) повітряної й газовідвідної
труби у відповідні виводи перехідника. 
�ростежте за тим, щоб місця уведення
повітря й виводу продуктів згоряння не
були переплутані! 

• Iажливо: +озділовий пристрій монтується
між коліньми й подовжувальною секцією.

☞ @ей елемент служить для наступного
від'єднання приладу від газоходу.

• �ля опори газоходу змонтуйте щонайменше
по одному хомуті на кожній подовжувальній
секції.

• Fмонтуйте необхідні подовжувальні секції
(6). 

☞ !онтаж горизонтальних секцій здійснюється
простим зчленуванням (без нарізних
сполучень). 

Увага: 

Ухил газовідвідної труби до конденсатовідвіду:
3°! 

(3° відповідає приблизно 50 мм на 1 м довжини
труби.) 

Увага: 

у всіх режимах роботи апаратів, підключених
до колективного димоходу із природною
тягою, при будь-яких погодних умовах варто
забезпечити розрідження в точках
підключення димохідних труб Dn 80 до шахти
димоходу не менш 0 �а, але не більше -20 �а.
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