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ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
Перш ніж користуватися апаратом водонагрівальним проточним газовим побутовим, надалі 
"апарат", ознайомтеся з цією інструкцією. Дотримання даної інструкції забезпечить 
багаторічну безаварійну роботу  апарата. Порушення приведених нижче правил експлуатації 
може вивести апарат з ладу.
Установку апарату може робити тільки спеціалізоване підприємство, яке має ліцензію.
Інструктаж власника і пуск апарату в роботу робить працівник підприємства, що встановило 
апарат.
Користувач зобов'язаний регулярно проводити технічне обслуговування, щоб забезпечити 
безпечну і надійну роботу апарату. Технічне обслуговування апарату, усунення 
несправностей і ремонт може робити тільки спеціалізована організація, яка має ліцензію.
Відповідальність за безпечну експлуатацію працюючого апарату в будинках і квартирах і за 
підтримку їх в належному стані несуть їх власники.
Забороняється встановлювати нагрівачі в приміщеннях:

• кубатурою менш 15 м3 
• без димоходу чи без витяжного каналу
• без патрубка відводу відпрацьованих газів 
• у приміщеннях, де двері у нижній частині не мають вентиляційних отворів загальним 

перетином 200 см кв.
Забороняється користуватися апаратом  у випадках:

• витоки газу - відчувається запах;
• якщо після закриття води полум'я пальника не згасло.

Не використовуйте апарат, коли є сильний вітер, який може блокувати викид продуктів 
згорання в атмосферу.
Щоб уникнути пошкодження апарату забороняється:

• Розбирати і ремонтувати апарат власними силами і засобами.
• Залишати, працюючий апарат на тривалий час без нагляду.

Категорично забороняється поміщати будь-який папір, тканину або рушник на поверхню 
апарату.
Не пийте воду, що пройшла через теплообмінник апарата, ця вода не повинна 
застосовуватися для пиття та приготування їжі.
При нормальній роботі апарату і при справному газопроводі в приміщенні не повинно 
відчуватися запах газу. Поява запаху газу свідчить про витік, який виник унаслідок 
пошкодження  апарату або газопроводу. З появою в приміщенні запаху газу слід негайно 
припинити користування апаратом, відкрити вікна для провітрювання приміщення, 
викликати аварійну службу, не запалювати вогню, не палити, не включати і не вимикати 
електроосвітлення і електроприлади, не користуватися електричним дзвінком, перевірити, чи 
закриті всі крани газових приладів.
Якщо апарат тривалий час не використовуватиметься, то закрийте крани на введенні газу і 
води і вийміть штепсель з розетки.
При виявленні порушень в роботі апарату необхідно звернутися у ремонтний пункт 
експлуатаційної організації газового господарства і, до усунення несправностей, апаратом не 
користуватися. Порушенням треба вважати незвичний шум (свист) під час роботи, різке 
зменшення кількості гарячої води і т.п. 

ОПИС І РОБОТА ВОДОНАГРІВАЧА.

Газовий проточний водонагрівач типу JSD є сучасним приладом, що забезпечує швидке 
одержання гарячої води, і може застосовуватися там, де маються газова, водогінна мережі та 
димоходи для відводу продуктів згорання.
Головним призначенням цього водонагрівача є нагрівання води для побутових потреб 
населення
 – ммиття посуду, прання, купання.
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На заводській етикетці (кріпиться на бічній стінці нагрівача) вказано позначення нагрівача і 
його номер та дата виготовлення.
Апарат оснащений автоматикою, що забезпечує:
− захист при відсутності підпалу,
− захист від неповного горіння,
− температурний захист від перегріву води,
− вимикання апарату при згасанні полум'я;
− вимикання апарату при недостатній тязі в димоході.

Технічні дані

№ Характеристика JSD06 JSD08 JSD10 JSD12

1 Теплова потужність 
апарата

9 кВт 16 кВт 18 кВт 20 кВт

2 Коефіцієнт корисної дії 
не менш 

90%

3 Витрати води при 
нагріванні на 25 °С

5,0 л/хв. 8,0 л/хв. 10,0 л/хв. 12,0 л/хв.

4 Номінальний тиск 
природного газу*

1274 Па

5 Робочий тиск води 0,15 - 6,0 Бар

6 Габаритні розміри, см.** 48х30х15 52х30х16 65х35х20 70х35х20

7 Маса апарата, не більше 5,0кг 8,0кг 10,0 11,0кг

* Апарат придатний для работи на природному газі по ГОСТ 5542-87 з нижчою теплотою 
згоряння 35570 +/- 1780 Дж/м3
** Габаритні розміри в упаковці.
Апарати сертифіковані на відповідність ДСТУ 2356-96 (ГОСТ 19910-94) «Апарати 
водонагрівальні проточні газові побутові».

Комплект постачання:
апарат 1 шт.; інструкція з експлуатації 1 шт.
батареї для блоку підпалу 2 шт.; гвинти кріплення 4 шт.
упакування 1 шт.

Будова апарата

1. Регулятор газу – „ГАЗ”.
2. Регулятор води – „ВОДА”.
3. Оглядове вікно.
4. Труба підведення газу.
5. Труба підведення холодної води.
6. Труба відводу гарячої  води.
7. Індикатор батареї.
8. Труба відводу продуктів згоряння 
(витяжка).
9. Перемикач режиму -  „ЗИМА” – „ЛІТО”.
10. Клапан зливу води.
11. Відсік для батарей.
12. Перемикач включення блоку підпалу – 
„ХОЛОДНА” – „ГАРЯЧА”.

Мал.1. Апарат водонагрівальний проточний газовий. Зовнішній вигляд.
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На лицьовій стінці апарату (мал. 1) розташовані:
− ручка керування газовим краном поз. 1 – „ГАЗ”, 
− ручка керування потоком води для підігріву поз.2 – „ВОДА”,
− перемикач режиму роботи нагрівача поз.9 – „ЗИМА” – „ЛІТО”,
− перемикач включення блоку підпалу поз.12 – „ХОЛОДНА” – „ГАРЯЧА”,
− індикатор батареї поз.7 – „ІНДИКАТОР”,
− оглядове вікно поз. 3 для візуального контролю пальника. 
Вгорі апарату розташований патрубок поз. 8 відводу продуктів згоряння в димохід. 
Внизу - патрубки для приєднання апарату до газової  і водяної магістралей:
− для подачі газу - поз. 4, позначено „ВХІД ГАЗУ”;
− для підведення холодної води - поз.5, позначено „ВХІД ВОДИ”;
− для відводу гарячої води - поз.6, позначено „ВИХІД ВОДИ”;
2.3.7 На мал.2 зображена електрична схема нагрівача

1 - Батареї 2х1,5 В 
2,3 - Електроди підпалу газового 
пальника 
4 - Електронний блок управління 
5 - Газовий електромагнітний клапан 
6 - Сенсор контролю тяги 
7 - Сенсор перегріву 
8 - Перемикач „холодна” (розімкнуто) – 
„гаряча” (замкнуто) вода 
9 - Світло діод „індикатор” 

Мал.2. Електрична блок-схема.

ПІДГОТОВКА АПАРАТУ ДО РОБОТИ

Увага! Обов’язково повинні бути виконані вимоги до облаштування системи відводу
             відпрацьованих газів, які наведені у додатку (сторінка 10).

1. Розміщення
• Нагрівач бажано монтувати поблизу димоходу, забезпечивши доступ повітря для 

горіння.
• У приміщенні,  де встановлюється газовий нагрівач, повинно бути,  принаймні,  одне 

вікно чи двері, що відкриваються безпосередньо на вулицю.
• У приміщенні,  де встановлений газовий нагрівач,  у нижній частині  дверей повинні 

бути вентиляційні отвори.
• Оглядове вікно пальника газового нагрівача при його встановленні, повинне бути на 

висоті 1.4 - 1.5 метра від рівня підлоги.
• Повинна бути витримана мінімальна відстань до стелі і стін, включно меблів, як 

показано на мал..4.
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Мал. 4

2. Підключення до водопроводу.
Діаметр труби підводу води  ½  дюйма. При використанні пластикових труб необхідно 
передбачити проставки із сталевих труб по 1,5 м як для гарячої, так і для холодної води. 
Вхід холодної води у нагрівача з права – „ВХІД ВОДИ” ( поз.5, мал.1). Відбір гарячої 
води знаходиться посередині нагрівача – „ВИХІД ВОДИ” (поз.6, мал.1). Необхідно 
уникати звужень на трубопроводах. Для уникнення засмічення водяної арматури та 
теплообмінника газового нагрівача бажано встановити фільтри попередньої очистки води 
та газу .

3. Кріплення нагрівача.
Газовий нагрівач необхідно підвісити на трьох гвинтах, надійно вмурованих в стіну, на 
висоті приблизно 160 см від підлоги, що забезпечить зручний підхід до оглядового вікна. 
При встановленні нагрівача та виконанні монтажних робіт рекомендуємо 
використовувати шаблон.

ПОРЯДОК РОБОТИ АПАРАТУ

1. Встановлення батарей.
Встановіть у відсік для батарей дві батарейки типу R20P, 1,5 В. Дотримуйтесь полярності, 
вказаної на кришці відсіку для батарей. В комплекті апарату знаходяться батарейки для 
пробного запуску та початкового періоду експлуатації. Рекомендується замінити їх на 
високоякісні батарейки (типу „Дюрасель” і т.п.), це забезпечить Вам надійну роботу апарату 
тривалий час. 
Для зручності в експлуатації апарати оснащено системою контролю за розрядом 
(працездатністю) батарейок. Працездатні батареї дають на початку експлуатації напругу 
живлення 3,0 В. При цьому, в момент підпалу індикатор 7 рис.1 буде спалахувати білим 
(зеленкуватим) світлом. З часом експлуатації апарату батарейки розряджаються Для 
сигналізації про необхідність заміни батарейок система контролю змінює колір свічення 
індикатора 7 рис.1 на червоний. 

2. Регулювання потоку і температури води.
Керуюча ручка регулятора води („ВОДА”) (поз.2, мал.1). За допомогою цієї ручки ви 
обмежуєте потік води.
Керуюча ручка регулятора газу („ГАЗ”) (поз.1, мал.1). Повертайте регулятор газу по 
годинниковій стрілці, щоб збільшувати температуру води і проти годинникової стрілки, щоб 
зменшувати температуру води.
Перемикач режиму роботи „Зима” – „Літо" (поз.9, мал.1). Пристрій дозволяє влітку (з 
водопроводу надходить відносно тепла вода) закривати 40% подачі газу в нагрівач, щоб 
зменшити витрати газу.
3. Вимикання апарату.
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Закрийте кран у місці відбору гарячої води. При цьому пальник повинен згаснути.
Закрийте загальний кран на газопроводі.
УВАГА! Для запобігання заморожування узимку, якщо температура в приміщенні, де 
встановлено  газовий  нагрівач,  може  бути  нижче  00С,  щоб  уникнути  ушкодження 
нагрівача через замерзання води, цілком злийте воду із теплообмінника через клапан 
зливу поз.10 мал.1, викрутивши його повністю з водяного редуктора. 

ТЕХНІЧНЕ ОСЛУГОВУВАННЯ АПАРАТУ

1. Спостереження  за  роботою  апарату  покладається  на  власника,  що  зобов'язаний 
утримувати його в чистоті і справному стані.

2. Технічне обслуговування і  ремонт несправного  апарату повинно здійснюватися  тільки 
кваліфікованими працівниками організації, яка має ліцензію на здійснення таких робіт.

3. Апарат повинен перевірятися щорічно, незалежно від частоти використання. Його варто 
перевірити, ретельно почистити, при необхідності - промити від накипу.

4. Видалення  накипу  (промивання  трубопроводу)  повинне  здійснюватися  в  центрі 
обслуговування газових нагрівачів.

УВАГА Якщо водяний нагрівач не буде використовуватися тривалий час, злийте воду через 
клапан зливу і видаліть батареї з батарейної шухляди.

УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

При придбанні апарату перевірте, що Ви отримали Гарантійний талон.
Гарантійний талон дає право на безкоштовне усунення несправностей протягом гарантійного 
терміну.
Термін гарантійного обслуговування - 12 місяців з дня продажу. 
Встановлення апарату, підключення до газової мережі та до димоходу повинно виконуватися 
підприємством, яке має відповідні ліцензії. В гарантійний талон повинні бути внесені такі 
відомості:
Назва і адреса підприємства.
Підпис відповідальної особи.
Печатка підприємства.
Гарантійний ремонт виконує сервісний центр. Адресу найближчого сервісного центру ви 
можете дізнатися в магазині, де Ви придбали апарат.

Покупець втрачає право на  гарантійне обслуговування в наступних випадках:
• У разі неправильного заповнення або втрати гарантійного талона.
• У разі відсутності наклейки з серійним номером на корпусі виробу.
• У разі самостійного внесення будь-яких змін в конструкцію виробу, втручання в системи 

газо-, водо-, електропостачання або системи евакуації відпрацьованих газів. 
• У разі невиконання вимог, викладених в Інструкції з експлуатації і монтажу.
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РЕКОМЕНДАЦІЇ З ДІАГНОСТИКИ МОЖЛИВИХ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Найпростіші завади: Їх  усунення:

З крану гарячої води іде 
маленький потік води

Відкрийте якийсь іншій водяний кран у вашій оселі та перевірте, 
що у водяній мережі є достатній тиск води.
Перевірте, що кран води на вході апарату повністю відкритий.
Перевірте, що кран регулювання потоку води на апараті 
встановлений у положення «Max».

З крану гарячої води іде 
достатній потік води але 
вода не нагрівається

Включіть якийсь іншій газовий прилад у вашій оселі та 
перевірте, що у газовій  мережі є достатній тиск газу.
Перевірте, що кран газу на вході апарату повністю відкритий.
Встановіть нові батареї.

Вогонь гасне протягом 
роботи

Недостатня тяга у димоході. Викличте кваліфікованого 
спеціаліста для перевірки тяги.

Якщо вищенаведені рекомендації Вам не допомогли, Ви повинні звернутися у сервісний 
центр. 

НЕ КОРИСТУЙТЕСЬ АПАРАТОМ З БУДЬ-ЯКИМИ НЕСПРАВНОСТЯМИ!

Додаток. ВИМОГИ ДО ОБЛАШТУВАННЯ СИСТЕМИ ВІДВОДУ
ВІДПРАЦЬОВАНИХ ГАЗІВ

Для  безпечної  роботи  апарату  необхідно  забезпечити  наступні  умови  при  монтажі  й 
експлуатації (відповідно до вимог БНтаП В.2.5-20-2001 "Газопостачання"):

• необхідно  забезпечити  доступ  повітря  ззовні,  шляхом  створення  вентиляційного 
отвору площею не менш 200 см. кв.

• забороняється закривати канали природної витяжної вентиляції.
• забороняється встановлювати примусову витяжну вентиляцію.
• забороняється звужувати перетин труби, що з'єднує апарат з димохідним каналом.
• довжина горизонтальної  ділянки  трубопроводу  відводу  відпрацьованих  газів  не 

повинна перевищувати 3 м у нових будинках і 6 м у старих будинках.
• довжина  труби  відводу  відпрацьованих  газів  від  низу  патрубка  водонагрівального 

апарата до осі горизонтальної ділянки труби повинна бути не менше 0,5 м.
• нахил  труби  відводу  відпрацьованих  газів  повинний  складати  не  менше  0,01  убік 

газового водонагрівача.
• допускається не більше трьох поворотів труби.
• радіус повороту труби повинен бути не менше діаметра труби.
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