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3-й Чемпіонат України з 
монтажу систем опалення 
та водопостачання 
«Install Battle 2019»

Спонсори  Чемпіонату:

Перелік 
оПерацій  
обов’язкових 
до виконання

На дизайн-радіатор Kermi із нижнім підключенням трубопроводів, проводимо 
монтаж кранів типу «бінокль» від компанії Caleffi. Потім під’єднуємо до крана 
трубопроводи зі змонтованими на них фітингами типу «євроконус» від компанії Uponor.
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Монтаж циркуляційного насосу Grundfos Alpha 2 в змішувальний вузол для теплої 
підлоги від компанії Caleffi. При монтажі насосу слідкуємо за стрілкою, яка вказує 
напрямок потоку. Для герметизації з’єднання використовуємо плоскі прокладки. Після 
монтажу насосу одягаємо теплову ізоляцію та підключаємо кабельний роз’єм Alpha.

Підключення трубопроводів Uponor Ø 25 мм до змішувального вузла Caleffi. 
Використовуючи ножиці трішки вкорочуємо труби. Одягаємо на труби пластикові кільця, 
та використовуючи експандер, проводимо розширення труби разом із гільзою. Кількість 
розширень залежить від діаметру труби та температури повітря при монтажі. Потім монтуємо 
на трубу муфти із накидними гайками. Муфти із накидними гайками Uponor під’єднуємо до 
змішувального вузла Сaleffi з використанням плоских прокладок.

Натискання кнопки СТАРТ. Вона запускає секундомір, який рахує скільки часу учасник 
витрачає на виконання завдання.

Під’єднання перехідних фітингів Uponor Ø 20х9,9 мм до трубопроводів Ø 20 мм 
контуру поверхневого обігріву. Для виконання цієї операції використовуємо електричний 
експандер із насадкою відповідного діаметру, та пластикові кільця які відповідають 
діаметру труби. З’єднання фітингів проводимо таким чином, щоб труби системи тепла стіна 
були підключені до колектору по принципу «Тіхельмана»

Монтаж термостатичного регулятора температури Caleffi на радіаторний клапан 
Kermi. Перед виконанням цієї операції потрібно провести налаштування вентильної вставки 
на радіаторному термостатичному клапані, згідно із технічним завданням (у кожного своє). 
Регулятор на клапан встановлюємо таким чином, щоб стрілка вказівника температури 
знаходилася зверху. Після монтажу регулятора температури на клапан, його потрібно 
встановити у значення, вказане у технічному завданні.
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Під’єднання труб Uponor Ø 16мм до монтажних колін. Перед виконанням цієї 
операції, труби потрібно трішки вкоротити, використовуючи трубні ножиці. Для виконання 
цієї операції використовуємо електричний експандер із насадкою відповідного діаметру, 
та полімерні кільця. Кількість розширень залежить від діаметра труби та температури 
оточуючого середовища.

Підключення насосної станції Grundfos Scala 2 до трубопроводів. При цьому, у 
фітинг, що розташовується на всмоктуючому патрубку станції, потрібно встановити зворотній 
клапан. Накидні гайки на станції закручуємо від руки, без використання ключів.

Навішування радіатора Kermi на стійку. Перед цим на радіаторні кріплення потрібно 
встановити пластикові вставки.

Монтаж регулятора температури на термостатичний клапан. Перед цим, згідно 
із технічним завданням, потрібно налаштувати вентильну вставку на термостатичному 
радіаторному клапані. При монтажі регулятора слідкуємо за стрілкою, яка вказує 
температурну уставку, вона повинна знаходитися у верхній точці. Після монтажу регулятора 
задану на ньому температуру встановлюємо згідно із технічним завданням.

Монтаж гумового обмежувача потоку X-2 в контур зворотного трубопроводу на 
радіаторі з боковим підключенням Kermi. Для монтажу гумового обмежувача потоку 
використовуємо спеціальний ключик. Для правильного монтажу обмежувача потоку, стрілка 
на ключику повинна вказувати у задню стінку радіатора.

Збирання і монтаж дешламатора із магнітним вловлювачем. При монтажі 
слідкуємо за стрілкою, яка вказує напрямок потоку теплоносія через шламовловлювач. 
Монтаж проводимо на вертикальну ділянку зворотного трубопроводу газового котла. Для 
герметизації різьбових з’єднань використовуємо плоскі прокладки.

На радіатор монтуємо розбірні частини від радіаторних кранів. Додаткова 
герметизація фітингів не обов’язкова. Для закручування фітингів використовуємо 
шестигранний ключ.

Монтаж котлових кранів на котел Vaillant, та підключення до них фітингів із 
накидними гайками, які вже змонтовані на трубопроводах. При виконанні цієї 
операції слідкуємо за розташуванням кранів. Для герметизації різьбових з’єднань 
використовуємо плоскі прокладки.

Монтаж термостатичного радіаторного крану та вентиля зворотнього потоку 
на монтажні коліна. При монтажі термостатичний клапан повинен знаходитися на 
подаючому патрубку радіатора. Для герметизації різьбового з’єднання використовуємо 
будь-який ущільнюючий матеріал, із тих, що будуть знаходитися на робочому столі. Після 
закручування кранів, приєднуємо радіатор до них.

Проаналізувавши конструкцію котла, що змонтований на Вашій стійці, обираєте 
потрібний комплект коаксіального димоходу. Збираєте його та монтуєте на котел. 
Коаксіальну трубу надійно фіксуємо на котлі та затискаємо прорезиненим хомутом. 
Використовуючи шпильку на хомуті і гайки з шайбами, трубу встановлюємо таким чином, щоб 
візуально було видно напрямок стікання конденсату із внутрішньої труби. Для традиційного 
котла, конденсат повинен стікати в напрямку від котла. Для конденсаційного газового котла 
конденсат повинен стікати в котел.
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Згідно із технічним завданням налаштовуємо тиск води на насосній станції Scala 
2. Налаштування проводимо кнопками на панелі керування насосу.
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Відкриваємо кран підживлення на газовому котлі та заповнюємо систему 
опалення водою. При цьому всю систему опалення потрібно розповітрити. Для цього 
відкриваємо розповітрювачі в котлі, на дешламаторі, на обох радіаторах та на колекторі 
для теплої підлоги.

Запускаємо насосну станцію Scala 2. Відкручуємо заливну горловину та вливаємо туди 
потрібну кількість води. Закручуємо назад заливну горловину та відкриваємо крани на 
патрубках станції. Включаємо її в електричну мережу та натискаємо на ній кнопку пуск.

Запуск колектора для теплої підлоги. При заповненні теплоносія в систему опалення, 
відкриваємо витратоміри на колекторі та заповнюємо трубопроводи контурів теплої підлоги 
та теплої стіни водою.

Запуск циркуляційного насосу Alpha 2 в режимі «конект» із модулем передачі 
даних MI401. Для цього активуємо модуль МІ401,  насос переводимо у режим 3 постійної 
швидкості та натискаємо кнопку W/m3 і тримаємо її натиснутою протягом 4 секунд. 
Монтуємо модуль МІ401 на насос. Якщо зв’язок модуля із насосом трапився, то на модулі 
світлодіоди будуть блимати подвійним миготінням.

Після того, як тиск води в системі опалення став вищим за 1 Бар, включаємо насос 
контуру теплих підлог, та проводимо розповітрення та балансування контурів теплої 
підлоги і теплої стіни таким чином, щоб витрата води по показникам витратомірів була не 
меншою ніж 2 л/хв у кожному контурі.

Після розповітрення системи, при досягненні тиску води в системі опалення від 1 
до 2 бар (стрілка на манометрі знаходиться в зеленій зоні), закриваємо кран підживлення 
на котлі.

Запуск котла в режимі опалення. Вмикаємо котел в електричну мережу. 
Використовуючи кнопки на панелі керування активуємо в котлі Vaillant режим обігріву.

На вузлі регулювання температури теплоносія для теплої підлоги потрібно 
встановити таку температуру теплоносія, яка вказана у картах із технічним завданням.

Якщо всі дії і завдання виконані, натискаємо кнопку СТОП. Вона зупиняє секундомір 
який рахував скільки часу ви витратили на монтаж обладнання. Після натискання кнопки 
СТОП учасник не має права виконувати жодні маніпуляції із обладнанням на стійці.
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Спонсори  Чемпіонату:

Правила змагань:

Перелік грубих Порушень 
за які уЧаСнику буде зараховано штрафний ЧаС:

 Після зупинки часу правильність виконання монтажних робіт перевіряють судді (представники від спонсорів).
 Завдання для учасників змагання Install Battle 2019 полягає у монтажі на стійку обладнання, потрібного для функціонального 

завершення діючої системи опалення і водопостачання. Заповнення змонтованої системи опалення водою та проведення 
необхідних налаштувань згідно із технічним завданням. Всі учасники виконують налаштування однакових елементів, однак 
значення уставки у кожного учасника буде своє, згідно із картками технічного завдання.

 Для участі у змаганні учасник повинен: зайняти призове місце у відбіркових турах що проходитимуть на базі партнерів Install 
Fest 2018 та 2019 роках, приїхати на фестиваль у вказаний день, скласти теоретичний тест інсталятора та безпосередньо 
перед участю у змаганні, пройти тест на алкоголь.

 Всі завдання виконуються на час та правильність монтажу. Порядок виконання завдання учасник обирає самостійно, однак 
він повинен виконати всі завдання із переліку вказаного вище. 

 Переможцем у змаганні буде той учасник, який виконає всі завдання правильно і за найкоротший загальний час (основний 
час + штрафний час, якщо буде…). 

 За кожну помилку, допущену при монтажі, учаснику буде зараховано додатковий час + 3 хвилини.
 Всі роботи виконуються у захисних рукавицях (надаються організаторами змагання).

 Виконане завдання не забезпечує змонтованим пристроям можливість виконати своє функціональне призначення.
 При монтажі коаксіального комплекту димоходу допущена груба помилка із встановленим кутом нахилу внутрішньої труби.
 Тип встановленого коаксіального комплекту труб не відповідає типу котла.
 Відсутня герметичність змонтованих ділянок трубопроводів або фітингів.
 Режим роботи котла не відповідає технічному завданню.
 Терморегулятор на термостатичний клапан змонтований так, що стрілка вказівника температури відхиляється від вертикальної 

відмітки на кут більше 5%.
 Відсутня прокладка між муфтою з накидною гайкою чи краном.
 Некоректне встановлення пристроїв згідно із регламентованим напрямом потоку.
 Порушений порядок монтажу термостатичного радіаторного комплекту, або некоректно змонтований регулятор температури.
 Пошкоджене лако-фарбове покриття радіатора чи котла.
 Неправильно встановлена температура на радіаторному терморегуляторі.
 Неправильне встановлення температури на змішувальному вузлі для теплої підлоги.
 Відсутній «конект» між насосом та модулем передачі даних МІ401.
 Витрата теплоносія по будь-якому контуру теплої підлоги чи стіни, менша за 2 л/хв.
 Неправильне налаштування тиску води на насосній станції Scala 2.
 Вентиль клапану попереднього налаштування на термостатичному крані чи вставці, встановлений у положення відмінне від 

технічного завдання.
 Тиск води в системі опалення менший за 1 Бар або більший ніж 2 Бари.
 Не повністю розповітрена система опалення.

Якщо при виконанні завдання учасник своїми діями завдав шкоди обладнанню або інструменту, то такий учасник 
дискваліфікується зі змагання а його результат не береться до уваги у турнірній таблиці.

Призовий фонд від СПонСорів:

2 1 3

€1 000€500 €200

 Всі фіналісти з 1-го по 10-е місце – отримують у подарунок  
робочий комбінезон – Install Fest Ukraine 3.0. 

 Всі фіналісти з 1-го по 20-е місце – отримують у подарунок  
перше українське видання книги «Довідник Сантехніка». 

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

 Всі учасники Install Battle 2019 – отримують фірмовий одяг 
із символікою чемпіонату – фірмові кепки та футболки.
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