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Дякуємо за довіру 
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1. Призначення пристрою. 

 Пристрій призначений для спалювання природного газу в побутових котлах, в 

ємнісних водонагрівачах, інших приладах, що використовують температуру 

спалюваних газів. 

 Пристрій може бути застосований для заміни раніше встановленого обладнання, 

за умови, що конструкція котла допускає таку модернізацію. 

 

2. Комплект поставки. 

2.1. Газопальниковий пристрій УГ-16; 20 – 1 шт. 

2.2. Стакан термобалону – 1 шт. 

2.3. Саморіз кріплення пальників – 8 шт.  

2.4. Інструкція з улаштування та експлуатації  УГ-16; 20 – 1шт. 

 

З. Технічні дані. 

3.1. Підключення магістрального газу – G 1/2. 

3.2. Використовуване сімейство  газу - природний, ГОСТ 5542-87. 

3.3. Номінальний тиск газу перед  клапаном - 1270 Па. 

3.4. Мінімальний тиск газу - 300 Па. 

3.5. Максимальний тиск газу - 2000 Па. 

3.6. Діапазон регулювання температури теплоносія  - 40 - 90 °C. 

3.7. Теплова потужність - 16, 20 кВт. 

3.8. Розрядження в топці - до 25 Па. 

3.9. Час розпалювання запального пальника -  до 15 сек. 

3.10. Час займання основних пальників з моменту подачі газу - до 2 сек. 

3.11. Час виключення пристрою при згасанні полум’я – до 60 сек. 

3.12. Час виключення пристрою при відсутності тяги в димоході - до 60 сек. 

3.13. Монтажні розміри Висота х Ширина х Глибина  - 240 х 305 х 275 (16 кВт). 

3.14. Монтажні розміри Висота х Ширина х Глибина  - 240 х 305 х 295 (20 кВт). 

3.15. Маса пристрою – 3,3 кг. 

 



4. Заходи безпеки. 

 Забороняється користуватися пристроєм до ознайомлення з цією інструкцією. 

 Після приєднання пристрою до магістрального газу ОБОВ’ЯЗКОВО перевірте 

герметичність з’єднання. 

 Включення і виключення пристрою робити тільки згідно інструкції. 

 У момент займання основного пальника, необхідно закрити оглядове вікно 

шторкою (п.8). 

 Забороняється самостійно проводити регулювання газового клапана, розбирати 

або змінювати конструкцію пристрою. 

 При загасанні полум’я на основному або запальному пальнику, повторне 

включення пристрою допускається не раніше, ніж через 15 хвилин, при цьому 

КАТЕГОРИЧНО забороняється натискати кнопку п’єзо підпалу. 

 Забороняється користуватися пристроєм, при відсутності тяги в димоході, при 

виявленні витоку газу, при несправній автоматиці. 

 Приміщення, в якому експлуатується пристрій, повинно відповідати вимогам        

“Правил безпеки в газовому господарстві “. 

    

5. Будова виробу УГ-16; 20. 

1. Панель;        2. Повітряна засувка;         3. Штуцер приєднання до газопроводу;            

4. Термопреривник;        5. Термопара;           6. Газопровід запального пальника;               

7. Кабель п’єзо підпалу;           8. Оглядове вікно;         9. Газовий колектор;                        

10. Основний пальник; 11. Прилад автоматичного керування газопальниковим 

пристроєм – газовий клапан; 12. Пальник запальний; 13. Термочутливий балон; 

14. Датчик тяги. 



6. Установка, підключення та підготовка пристрою до роботи. 

 Підключіть до фронтального листа два пальники. Пальники встановлюються 

щілинною поверхнею вгору. 

 Пристрій встановлюється в отвір зольної топки котла типу кст-16-20. 

Отвори кріплення виконуються за місцем установки. (Див. схему установки УГ). 

 

7. Порядок роботи пристрою. 

 Перед початком включення пристрою необхідно перевірити наявність тяги в 

димоході. 

 Відкрити кран подачі газу до пристрою. 

 Подальші дії проводити згідно з інструкцією монтажу, пуску і регулювання 

автоматики. 

 

8. Технічне обслуговування. 

 Спостереження за роботою пристрою покладається на власника, який 

зобов'язаний утримувати пристрій в чистоті і в справному стані. 

 Профілактичне обслуговування та ремонт пристрою повинен проводитися 

працівниками газового господарства. 

 Відмітка про перевірку технічного стану пристрою повинна проводитися в 

спеціальному журналі. 

 Послідовність профілактики: 

- перевірити на витік газу газові крани; 

- перевірити наявність тяги в димоході до і після розпалу пристрою; 

- оглянути всі газопровідні трубки, переконатися в їх цілісності та герметичності їх 

приєднання; 

- очистити від пилу і сажі поверхню пальників; 

 

9. Зберігання і транспортування. 

 Пристрій повинен зберігатися в закритому приміщенні, при температурі не нижче  

- 40 °C і відносній вологості не більше 80%. 

 Пристрій можна транспортувати будь-яким видом транспорту, що забезпечує 

цілісність упаковки. 

 Спосіб укладання упаковки повинен виключати її переміщення і деформацію. 

 



 



 

 



Гарантійний паспорт виробу. 

 

Найменування виробу:  газопальниковий пристрій ARTI. 

 

Модель УГ -  

 

Серійній номер виробу  ________________________ 

 

Дата виготовлення ____________________________ 

 

Штамп ВТК ___________________________________ 

 

Продавець ___________________________________ 

 

Дата продажу ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Гарантійний талон 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Дата прийняття товару на гарантійне обслуговування  ____________________ 

Дата завершення гарантійного обслуговування __________________________ 

Назва підприємства-виконавця робіт ___________________________________ 

____________                                          

       (Підпис)                                                                                                         М.П. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Дата прийняття товару на гарантійне обслуговування  ____________________ 

Дата завершення гарантійного обслуговування __________________________ 

Назва підприємства-виконавця робіт ___________________________________ 

____________                                          

       (Підпис)                                                                                                         М.П. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Дата прийняття товару на гарантійне обслуговування  ____________________ 

Дата завершення гарантійного обслуговування __________________________ 

Назва підприємства-виконавця робіт ___________________________________ 

____________                                          

       (Підпис)                                                                                                         М.П. 

 

 

 


