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2-й Кубок Install Fest в Україні 
серед монтажників сантехніки, 
водопроводу та водоочищення 
Install Fest Cup 2019

Спонсори проведення кубку:

Перелік 
оПерацій  
обов’язкових 
до виконання

На просторову конструкцію із профілю потрібно змонтувати 
інсталяцію для монтажу підвісного унітазу від компанії Valsir. 
При монтажі інсталяції вона повинна розташуватися чітко посередині 
конструкції із профілю Valsir (допустиме відхилення 5 мм). Патрубок 
для унітазу потрібно під’єднати до існуючої каналізаційної мережі. 
До інсталяції потрібно підключити трубу подачі холодної води. Між 
зливним патрубком інсталяції та вентилятором системи Air-Pure 
з каналізаційних фітингів потрібно змонтувати трубопровід. При 
монтажі каналізаційних фітингів всі гумові ущільнення потрібно 
змастити технічним вазеліном. На патрубки підключення унітазу 
монтуємо заглушки.

Натискання кнопки СТАРТ яка запускає секундомір.

Відновлення ділянки трубопроводу подачі холодної води до 
інсталяції. Для цього у вільні кінці трубопроводу потрібно впаяти 
з’єднувальні муфти Ø 20 мм. Потім відрізати необхідну вставку із 
труби EVO Ø 20 мм і впаяти її між муфтами.
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Монтаж та підключення трубопроводів до установки 
водопідготовки кабінетного типу FK1235 – cab. При підключенні 
використовуємо вже готові ділянки трубопроводів, звертаємо увагу на 
правильність потоку води в фільтр, а також підключаємо дренажну 
лінію до установки та монтуємо прозорий шланг на переливну 
горловину сольового бачка. Другий кінець труб дренажної лінії 
установки та переливного патрубку сольового баку монтуємо в сифон 
із каналізаційних фітингів.

На алюмінієвий  радіатор із покриттям Aleternum потрібно 
змонтувати набір футорок, заглушки та кран маєвського. Потім 
на радіатор змонтуємо радіаторний термостатичний комплект Ø 3/4” 
та підключаємо його до трубопроводів системи опалення. Монтаж 
футорок виконуємо за допомогою пластикового ключа.

Монтаж фільтру механічної очистки Aquapoint. Підключаємо 
установку до трубопроводів таким чином, щоб вода на установку 
водопідготовки кабінетного типу потрапила після проходження 
через перший фільтр механічної очистки, а потім пройшла через 
2 ступінь фільтрації і тільки тоді у водопровідну мережу (згідно із 
функціональною схемою). При виконанні цієї операції звертаємо увагу 
на наявність прокладок між розбірними з’єднаннями та муфтами із 
накидними гайками. Всі гайки надійно затискаємо ключем.

Біметалевий радіатор Alustal потрібно демонтувати зі стенду. 
До тих секцій радіатора які вже є, потрібно прикрутити ще 2 секції. 
При виконанні цієї операції використовуємо радіаторні ніпелі та 
ущілюючі прокладки. Приєднані секції надійно затягуємо радіаторним 
ключем. Потім монтуємо  набір футорок, заглушки та кран маєвського. 
Монтуємо радіатор назад на стійку, підключивши до нього радіаторний 
термостатичний комплект  та трубопроводи системи опалення.

Монтаж 2-х запірних кранів із американками на трубопроводи 
холодного водопостачання при підключенні фільтрів до 
водопровідної мережі. Один кран монтуємо перед фільтрувальним 
обладнанням, другий після нього. При виконанні монтажних робіт 
герметизація різьбових з’єднань не проводиться.

Монтаж 2-х балансуючих вентилів на трубопроводи системи 
централізованого опалення. Диференційний обмежувач витрати 
потрібно змонтувати на подаючому трубопроводі, а балансуючий 
вентиль на зворотному. При монтажі звертаємо увагу на стрілки, які 
вказують напрямок потоку теплоносія.
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Весь інструмент з яким Ви працювали потрібно зібрати і 
покласти на робочі столи.

Монтаж та налаштування термостатичних регуляторів 
температури. Перед монтажем термоголовок, варто провести 
попереднє налаштування на термостатичному радіаторному клапані, 
вентиль попереднього налаштування встановлюємо в положення «5». 
При монтажі радіаторних регуляторів температури, стрілка вказівника 
температури повинна знаходитися зверху. На обох термоголовках 
потрібно встановити температуру, яка відповідає положенню 
регулятора «3».

В контурі обв’язки бойлера  потрібно змонтувати редуктор 
тиску та 2 крани із накидними гайками. При монтажі слідкуємо за 
наявністю прокладок між накидними гайками, а також звертаємо увагу 
на стрілку на редукторі тиску холодної води. Силіконовою трубкою 
з’єднуємо запобіжний клапан бойлера із сифоном під кухонною 
мийкою.

Монтаж та підключення трубопроводів фільтру зворотного 
осмосу. При виконанні цієї операції звертаємо увагу на те, щоб трубки 
які підключаються до накопичувального бачка, крану подачі води із 
водопроводу, дренажного каналу та краника чистої води відповідали 
тим кольорам, які вказані в інструкції з монтажу для даного фільтра. 
Червона трубка – подача неочищеної води із водопровідної мережі до 
фільтру. Синя – подача очищеної води від фільтру до краника на мийці. 
Жовта з’єднує бачок запасу води із фільтром. Чорна – злив брудної води 
в каналізаційну мережу. Після виконання цих операцій, всі пластикові 
фіксатори повинні знаходитися на посадочних місцях.

Відновлення ділянки трубопроводу гарячої води. На трубопроводи 
контуру гарячого водопостачання після бойлера, потрібно впаяти 2 
з’єднувальні муфти Ø 25мм. Відміряти відстань між муфтами, вирізати 
відповідну вставку з труби Fiber Basalt Ø 25 мм та впаяти вставку з 
труби між муфтами. Якщо для виконання цієї операції ви відпустили 
метал-резиновий хомут, його потрібно затиснути назад.

Натискаємо кнопку СТОП яка зупиняє секундомір.
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Спонсори проведення кубку:

Правила змагань:

Перелік грубих Порушень 
за які Судді можуть зарахувати уЧаСникам штрафний ЧаС:

 Завдання виконуються на час та правильність монтажу. Завдання всіх учасників змагання полягає у тому, що вони повинні 
закінчити інсталяцію, підключивши все обладнання функціонально правильно, але без заповнення змонтованої системи 
водою.

 Для того щоб прийняти участь у змаганні, учасник повинен відвідати фестиваль, скласти тест інсталятора, зареєструватися 
до участі у змаганні безпосередньо в день змагання, з’явитися у вказаний при реєстрації час та прямо перед виконанням 
завдань пройти тест на алкоголь.

 На стойці у кожного із учасників є кнопка СТАРТ-СТОП. Перша операція яку виконує учасник  - це натискання кнопки яка 
запускає електронний облік часу, який учасник витрачає на виконання завдань. Після завершення всіх операції, учасник 
знову натискає кнопку СТАРТ-СТОП і відлік часу припиняється. Після цього учасник не має права виконувати будь-які дії на 
стенді.

 Порядок виконання завдання учасник вирішує самостійно, головне це кінцевий результат. В кінці всі елементи повинні бути 
правильно змонтовані на стойку та проведені відповідні налаштування.

 Якщо при виконанні завдання учасник припустився помилки і змонтував обладнання так що воно належним чином не зможе 
виконувати свій функціонал, то учаснику за кожну таку помилку буде зараховано штрафний час (+3 хв.), який додається до 
основного часу виконання завдання учасником.

 Переможцем у змаганні буде той учасник, хто виконає всі завдання правильно та швидше за інших учасників.
 Оцінку правильності монтажу проводять судді (по одному представнику від спонсорів змагання). Саме судді приймають 

рішення стосовно нарахування штрафного часу кожного учасника, який некоректно змонтував чи під’єднав їхнє обладнання.

 Виконане завдання не забезпечує змонтованим пристроям можливість виконати своє функціональне призначення.
 При виконанні пайки порушений температурно-часовий режим. Температура на зварювальному пристрої повинна становити 

260 градусів, а час розігріву фітингу та труби знаходиться в межах 8-10 секунд.
 При виконанні пайки використані трубопроводи що не відповідають трубам ділянка яких відновлювалася.
 При монтажі інсталяції допущені відхилення середини інсталяції від центру просторової конструкції більше ніж на 5 мм.
 При роботі з каналізаційними фітингами не всі гумові ущільнення були змащені технічним вазеліном.
 Відсутні прокладки між муфтами з накидними гайками та кранами.
 Відсутні або не до кінця затягнуті прокладки між секціями радіатора
 Некоректне встановлення пристроїв згідно із регламентованим напрямом потоку.
 Радіаторні регулятори температури (термоголовки) встановлені на температуру відмінну від значення «3».
 Клапан попереднього налаштування на біметалевому радіаторі встановлений у значення відмінне від «5».
 Радіаторний регулятор температури встановлений таким чином, що відмітка вказівника температури знаходиться не у 

верхній частині регулятора.
 Кут нахилу каналізаційних трубопроводів чи фітингів не забезпечує правильне стікання стоків або вентилювання трубопроводів
 Порушений порядок монтажу термостатичного радіаторного комплекту, або некоректно змонтований регулятор температури.
 Некоректний порядок підключення  трубок на фільтрі зворотного осмосу
 На фітингах фільтру зворотного осмосу не змонтований пластиковий фіксатор труби.
 Пошкоджене лако-фарбове покриття радіатора, радіаторного крану або водонагрівача.

У випадку функціонального пошкодження обладнання або інструменту, які сталися внаслідок дій учасника 
змагання, учасник дискваліфікується із конкурсу, а його результат не береться до уваги в турнірній таблиці.

Призовий фонд від СПонСорів:
 Гран-прі кожного дня 

15.05; 16.05; 17.05; 
18.05:

 І місце  - 5 000 грн., 
ІІ місце  - 2 000 грн., 
ІІІ місце  - комбінезон 
Install Fest.

 призовий фонд Суперфіналу 18.05:  Переможці суперфіналу Install Fest Cup 
2019 отримують фірмовий комбінезон Install 
Fest 3.0

 Всі учасники Install Fest Cup 2019 
отримують фірмові кепки та футболки Install 
Fest 3.02 1 3 4

20 000 
грн.5 000 

грн. 2 000 
грн. 2 000 

грн.
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