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1-й Чемпіонат України серед 
сервісних інженерів газових 
котлів 2019
1-st Ukraine Championship 
for Service Engineers 2019

Спонсори турніру:

Перелік 
оПерацій  
обов’язкових 
до виконання

Всі котли вимикаємо із електричної мережі та зливаємо воду із 
контуру опалення тих котлів, у яких ми будемо замінювати гідравлічні 
елементи. Воду можна зливати через трубу гарячої води, а також через кран 
на гідравлічній стрілці.

Натискання кнопки СТАРТ, яка запускає секундомір, що фіксує скільки часу 
учасник витрачає на виконання завдань.

Перелік котлів які прийматимуть участь у змаганні:
1. Vaillant Turbotec pro VUV202.5-3
2. Nova Florida Delfis CTFS 24 
3. Biasi Rinova M 290.24 CM
4. Protherm Gepard MTV 23

З усіх 4-х котлів знімаємо передні кришки для того щоб прийняти 
рішення стосовно того, на якому котлі які елементи учасник буде 
замінювати. Гвинтики складаємо у відповідні металеві магнітні тарілочки, 
щоб не переплутати, який гвинт знятий із якого котла. А передні панелі котлів 
кладемо поруч із котлами з яких вони були демонтовані.
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На одному із котлів знімаємо плату керування. Відкидаємо панель 
керування, відкручуємо гвинтики та кладемо їх у металеву тарілочку, 
від’єднуємо провідники від плати керування та акуратно знімаємо плату 
керування із колта і кладемо її на робочий стіл.
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На іншому котлі знімаємо первинний теплообмінник. Для цього 
знімаємо кришку із герметичної камери, розбираємо камеру згорання котла 
та знімаємо її передню частину, намагаючись при цьому не пошкодити теплову 
ізоляцію. Пересвідчившись що тиск води у котлі відсутній, відкручуємо гайки 
і знімаємо патрубки, що підключені до первинного теплообмінника. Акуратно 
виймаємо первинний теплообмінник із котла та кладемо його на робочий стіл.

На перший котел змонтуємо плату керування. Під’єднуємо до неї 
конектори із провідниками. Плату надійно фіксуємо гвинтами, а задню 
частину панелі керування зариваємо пластиковою кришкою.

На третьому котлі знімаємо циркуляційний насос. Пересвідчившись 
у відсутності теплоносія у котлі, можемо відкрутити бокові кришки (якщо 
це потрібно), та витягнути стопорні скоби із точок з’єднання трубок із 
циркуляційним насосом. Відкручуємо накидні гайки. Якщо потрібно, можемо 
від’єднати від котла трубопроводи контуру опалення. Акуратно відключаємо 
провідники від насосу. Знятий циркуляційний насос кладемо на робочий стіл.

На другий котел акуратно повернемо первинний теплообмінник. 
Підключимо трубки до теплообмінника. Між накидними гайками 
встановлюємо прокладки, гумові сальники змащуємо силіконовою змазкою 
та обережно встановлюємо всі стопорні скоби на місце. Закриваємо кришку 
камери згорання та передню частину герметичної камери. Не забуваємо про 
те, що всі гвинти повинні повернутися на своє місце.

На останньому котлі знімаємо вторинний теплообмінник. 
Пересвідчившись у відсутності води в контурі опалення та водопостачання, 
відкручуємо гвинти, якими теплообмінник фіксується до гідравлічної 
групи котла. Якщо якісь патрубки заважають відкрутити гвинти, можемо їх 
від’єднати. Знятий вторинний теплообмінник кладемо на робочий стіл.

Після того, як на столі одночасно лежать всі 4 головні елементи 
котлів, по 1 з кожного котла, експерти дають дозвіл на те, щоб зняті 
елементи учасник повернув назад в котли, з яких вони були демонтовані.

На третій котел змонтуємо циркуляційний насос. Обережно ставимо його 
на місце. Під’єднуємо до нього трубки, надійно затискаємо накидні гайки. 
Вставляємо фіксатори та підключаємо назад трубки контуру опалення. Бокову 
кришку ставимо на місце та фіксуємо гвинтами. Після завершення робіт із 
гідравлікою, можемо підключити провідники до насосу, при цьому стежимо 
за тим, щоб зберігалася послідовність підключення провідників.
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Панелі плат керування ставимо у вертикальне положення. На всі котли 
одягаємо передні кришки та надійно фіксуємо їх відповідними гвинтами. 
Перевіряємо працездатність всіх котлів, контролюємо відсутність протікань 
гідравлічної частини котлів та наявність  всіх гвинтів на своїх місцях.

На останній котел змонтуємо вторинний теплообмінник. Ставимо його 
на місце, гумові прокладки змащуємо силіконовою змазкою та фіксуємо 
теплообмінник за допомогою гвинтів. Раніше від’єднані трубки ставимо на 
місце та надійно затискаємо всі гвинти та накидні гайки.

Заповнити систему опалення водою із тиском від 1 до 2 Атм. 
Відкриваємо всі крани контуру опалення та контуру подачі холодної води 
в котли. Якщо протікань та втрат тиску нема, можемо закрити крани 
підживлення та включити котли в електричну мережу.

Після того, як всі елементи котлів змонтовані на свої місця, перевіряємо 
чи всі гайки затягнуті і починаємо повільно заповнювати котли водою по 
контуру опалення і по контуру гарячого водопостачання. Для цього включаємо 
насосну станцію і встановлюємо на ній тиск води, який вважаєте за потрібне.  
Відкриваємо крани підживлення та заповнюємо всі котли водою по контуру 
опалення. Якщо при заповненні виявлене протікання теплоносія, тоді вимикаємо 
насосну станцію, закриваємо кран підживлення на котлі та усуваємо протікання. 
Котли бажано заповнювати водою по одному, щоб випадково не пропустити значний 
витік теплоносія, який може призвести до заливання плати керування водою.

Весь інструмент збираємо і кладемо на робочі столи.

 Після натискання кнопки СТОП, до учасника підходять судді (представники від спонсорів) і перевіряють правильність проведення 
сервісних робіт. 

 Якщо при перевірці судді виявлять помилки по монтажу елементів котла, вони вкажуть на них учаснику, і за кожну допущену 
помилку учасником, йому буде зараховано штрафний час, який додається до основного часу, який учасник витратив на виконання 
завдань.

 За кожну помилку, яку знайдуть судді, учаснику буде зараховано штрафний час 2 хвилини.
 Якщо внаслідок дій учасника пошкоджено інструмент або якийсь із елементів котлів, то учасник дискваліфікується, а його 

результат не береться до уваги в турнірній таблиці.

Натискаємо кнопку СТОП. Після натискання цієї кнопки учасник не має 
права проводити жодні маніпуляції із обладнанням чи інструментом.
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Спонсори турніру:

Правила змагань:

Перелік грубих Порушень 
за які уЧаСникам буде зарахований штрафний ЧаС:

 Для участі у змаганні учасник повинен: відвідати фестиваль Install-Fest, скласти теоретичний іспит «Тест сервісного 
інженера газових котлів», залишити заявку на участь у змаганні, прийти на зону проведення чемпіонату у вказаний час, та 
безпосередньо перед змаганням скласти тест на алкоголь.

 Для проведення змагань організатори підготували 3 однакові стойки, на яких змонтовані газові котли та необхідне допоміжне 
обладнання. На кожній стойці знаходиться по 4 котли, по 1 від спонсорів змагання. Всі котли підключені в єдину систему 
опалення, яка являє собою колектор та гідравлічну стрілку, заповнену теплоносієм з тиском від 1 до 1,5 Атм. До всіх котлів 
підведена холодна вода під тиском в 3 Атм. Поруч з кожним котлом змонтовала електрична розетка і через євровилку на 
котли подається електричне живлення. На початок виконання завдання всі котли знаходяться у технічно справному стані та в 
літньому режимі роботи.

 Завдання кожного учасника змагання полягає у тому, що на кожному із 4-х котлів, що знаходяться на стойці, учасник повинен 
замінити одну із головних його елементів: первинний теплообмінник, вторинний теплообмінник, циркуляційний насос в 
зборі та плату керування. З кожного котла учасник обирає тільки одну запчастину із переліку вказаного вище, при цьому на 
інших котлах замінювати аналогічну запчастину уже не можна. Тобто загалом за час виконання завдання, учасник повинен 
буде попрацювати із усіма котлами на стійці, зняти і покласти на робочий стіл: первинний теплообмінник із одного котла, 
вторинний теплообмінник із другого, циркуляційний насос в зборі із третього та плату керування із четвертого котла.

 Після того, як експерти підтвердять факт зняття відповідних запчастин, учасник повинен повернути їх назад в котли, з яких 
вони були зняті, та відновити працездатність всіх котлів на стійці.

 При цьому, учасник сам вирішує, порядок розбирання та збирання котлів, а також сам приймає рішення про те, на якому котлі 
яку запчастину від буде замінювати.

 При виконанні маніпуляцій із газовими котлами, важливим правилом є наявність всіх гвинтів та шурупів на своїх посадочних 
місцях в газових котлах після виконання завдання учасником.

 Завдання виконуються на час та правильність виконання сервісних робіт. Переможцем у змаганні буде той учасник, який 
виконає завдання правильно та швидше за інших учасників.

 Інструмент який потрібен для виконання сервісних робіт знаходиться на робочих столах поруч із учасниками змагання. Після 
виконання маніпуляцій із котлами, учасники повинні зібрати весь інструмент та покласти його на робочі столи.

 Всі роботи виконуються у рукавицях, наданих організаторами змагання.

 Режим роботи котла відмінний від літнього.
 Відсутній гвинт, який фіксує плату керування чи панель обшивки котла.
 На котлі стоять гвинти чи стопорні скоби із іншого котла.
 Присутні протікання води в гідравлічній частині котла.
 На момент натискання кнопки СТОП не весь інструмент був складений на робочих столах.
 Тиск води в контурі опалення хоч одного із котлів знаходиться за межами діапазону від 1 до 2 Атм.
 Не всі провідники коректно підключені до плати керування чи до циркуляційного насосу.

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:

2 1 3

20 000 
грн.10 000 

грн. 5 000 
грн.

 Всі фіналісти з 1-го по 10-е місце –
отримають в подарунок робочий 
комбінезон – Install Fest Ukraine 3.0 

 Фіналісти з 1-го по 3-є місце – 
отримають грошову винагороду

 Всі учасники Ukraine Championship for 
Service Engineers отримають фірмовий 
одяг з символікою учасників чемпіонату 
– фірмову бейсболку і футболку.
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