
1. Який первинний теплообмінник встановлений в котлі Vaillant VUW 
422/5-3? 

1. мідний 5-х ходовий з покриттям “Supral” 

2. мідний 4-х ходовий з покриттям “Supral” 

3. мідний 5-х ходовий без покриття 

4. з алюмінієво- кремнієвого сплаву 

 
2. Індикація помилки F75 в котлі Vaillant означає:  

1. Перегрів теплообмінника 

2. Блокування по тязі димоходу  

3. Відсутність скачка тиску при запуску насоса 

4. Коротке замикання по шині eBUS 

 

3. При вигоранні запобіжного варистора на платі керування навісного 
котла Vaillant слід: 

1. замінити варистор на новий  

2. виставити відповідний параметр «робота без варистора» (цифра 2) в коді 
d43 

3. замінити плату керування  

4. нічого не робити 

 

4. З якого матеріалу виготовлена внутрішня частина концентричного 
димоходу 60/100 для котла turboTEC?: 

1. сталі  

2. пластика 

3. алюмінію  

4. поліпропілену  

 

5. Статичний тиск газу це?: 

1. тиск при роботі котла на максимальній потужності 

2. тиск при непрацюючому котлі 

3. тиск в розширювальному бачку 

4. тиск при роботі котла на мінімальній потужності 

 

6. Періодичність перевірки тиску в розширювальному бачку котла Vaillant 
згідно інструкції виробника складає: 

1. раз на два роки 

2. раз на рік 

3. перевірки не потребує 

4. кожні півроку 

 

7. Де вимірюють динамічний тиск газу в газопроводі?: 

1. на вході в газову арматуру 

2. на виході з газової арматури 

3. на соплах 

4. на газовій плиті 



8. Який код доступу в сервісне меню котла Vaillant? 

1. код 35 

2. код 17 

3. код 96 

4. код 001 

 

9. Як проводиться налаштування максимальної потужності роботи 
пальника для котлів Vaillant серії pro/5? 

1. потенціометром на платі котла 

2. настроюється за допомогою ДІА системи 

3. настроюється вручну на газовій арматурі 

4. настроюється на заводі і не змінюється 

10. При монтажі горизонтального концентричного димоходу 60/100 котла 
turboTEC необхідно забезпечити? 

1. ухил 30 до котла 

2. ухил 30 від котла 

3. при довжині до 1м горизонтально, якщо більше - ухил 30 від котла 

4. не має значення 

11. Робота вентилятора для відведення димових газів в котла серії 
turboTEC контролюється за допомогою 

1. датчиками температури відхідних газів 
2. пресостата димових газів 
3. тахометра 
4. величини струму споживаного двигуном вентилятора 

 
12. Як встановлюється час до наступного технічного обслуговування в 

котлах Vaillant 
1. поворотом ручки на ГВП 

2. потенціометром на платі котла 

3. в коді діагностики D84 

4. параметр запрограмувати не можливо 

 
13. Де в гідравлічній групі котла Vaillant встановлено фільтр грубої 

очистки? 
1.  в насосі 

2.  в теплообміннику ГВП 

3.  після первинного теплообмінника перед вторинним. 

4.  в первинному теплообміннику 
 

14. Що можна виконувати за допомогою системи діагностики DIA котла 
Vaillant turboTEC? 

1. обмеження потужності на опалення 

2. встановлювати вибіг насосу   

3. інсталювати додаткове обладнання 

4. усі вище перераховані функції 

 



15. В газових котлах Vaillant серії atmo/turboTEC індикація на дисплеї 
«SEr» або зображення гайкового ключа символізую? 

1. недостатній протік води в системі опалення 

2. необхідність проведення технічного обслуговування 

3. недостатній тиск в системі опалення 

4. відсутність газу в системі газопостачання 

 
16. В якому діагностичному коді проводиться налаштування часткової 

потужності в котлах Vaillant? 
1. в діагностичному коді d00 

2. в діагностичному коді d84 

3. в діагностичному коді d36 

4. в діагностичному коді d96 

 
17. Час вибігу насосу в котлах Vaillant це? 
1. максимальний ресурс роботи котлового насосу 

2. час роботи насосу на опалення 

3. час роботи насосу після завершення роботи на опалення 

4.  параметр відсутній в налаштуванні  

 
18. Чи потрібна вентиляція в приміщеннях де встановлені турбо котли 

Vaillant? 

1. так для котлів потужністю більше 24 кВт 

2. потрібна для будь якого газового приладу 

3.  не потрібна для котлів потужністю до 24 кВт  

4. Ні 

 
19. Який максимально допустимий тиск холодної води на вході в котел 

серії turboTEC із вбудованим вторинним теплообмінником? 

1. 6 bar 

2. 8 bar 

3. 10 bar 

4. 3 bar 

 

20. Які системи відводу продуктів згоряння можливо використовувати з 
котлами Vaillant:  

1. 60/100 концентрична система 

2. 80/125 концентрична система 

3. 80/80 роздільна система 

4. Всі  вище вказані варіанти 

 
 
 
 
 
 



21. Як для налаштування котла Vaillant визначити протік холодної води в 
літрах для ГВП? 

1. в діагностичному коді d00 

2. в діагностичному коді d84 

3. в діагностичному коді d36 

4. в діагностичному коді d96 

 
22. Який мінімальний протік води необхідний для спрацьовування  котлів 

серії turboTEC Pro на ГВП? 
1. 1,5 л/хв 

2. 2,5 л/ хв 

3. 0,75 л/ хв 

4. 1,0 л/ хв 

 
23. Як найпростіше визначити жорсткість води на об’єкті де встановлений 

котел? 

1. за допомогою тесту Тихельмана 

2. за допомогою меню котла в спеціальному коді діагностики 

3. за допомогою індикаторних смужок 

4. додаванням в воду солі 

 
24. Скільки пластин має вторинний теплообмінник нагріву гарячої води 

котла Nova Florida Delfis monotermica CTFS 24? 

1. 8 

2. 10 

3. 12 

4. 14 

 
25. При якому мінімальному перепаді тиску відкривається байпасний 

клапан в котлі Delfis monotermica? 

1. 200 мбар 

2. 400 мбар 

3. 300 мбар 

4. 500 мбар 

 
26. Який циркуляційний насос встановлений у котлі Delfis monotermica 

СTFS 24? 

1. одношвидкісний 

2. 3-х швидкісний із ручним перемиканням швидкостей 

3. З регульованою частотою обертання ротору 

4. 2-х швидкісний із автоматичним переключенням швидкостей 

 
 
 
 
 



27. Яким чином відбувається контроль за можливістю перегріву в котлі 
Delfis monotermica ? 

1. За допомогою термостату перегріву встановленого на первинному 
теплообміннику 

2. За допомогою датчиків температури на подаючому та зворотньому 
трубопроводах 

3. За допомогою здвоєного датчика температури подачі 

4. За допомогою датчика температури димових газів 

 
28. Скільки електродів в котлі Delfis monotermica? 

1. 1 електрод розпалу і він же являється електродом контролю полум’я 

2. 1 електрод розпалу + 1 електрод контролю полум’я 

3. 2 електроди розпалу + 1 електрод контролю полум’я 

4. 1 електрод розпалу + фотореле контролю полум’я 

 
29. Яким чином в котлі Delfis monotermica здійснюється захист пресостату 

від краплин конденсату? 

1. За допомогою вентильованого пресостату 

2. За допомогою підігріву трубок пресостату, які лежать на кришці ковпаку диму 
камери згорання 

3. За допомогою теплової ізоляції імпульсної трубки пресостату 

4. За допомогою збірника конденсату на вентиляторі котла 

 
30. Де в котлі Delfis monotermica розташований компенсаційний бак? 

1. Зліва від камери згорання 

2. Справа від камери згорання 

3. Позаду камери згорання 

4. Перед камерою згорання 

 
31. Скільки плат встановлено в стандартній версії котла Delfis 

monotermica? 

1. Одна універсальна плата 

2. 1 плата управління + 1 плата розпалу 

3. 1 плата управління + 1 плата розпалу + 1 плата дисплею 

4. 1 плата управління та розпалу + 1 плата розширення 

 
32. Яким чином реалізовано байпасування потоку теплоносія в котлі Delfis 

monotermica? 

1. Через пластинчастий теплообмінник 

2. По окремій трубці із диференційним перепускним клапаном 

3. По окремій трубці із діафрагмою 

4. В даній моделі відсутній перепускний клапан 

 
 
 



33. Де, та яким чином в котлі Delfis monotermica розташований 3-х 
ходовий клапан? 

1. На подаючій магістралі у горизонтальному положенні 

2. На зворотній магістралі у вертикальному положенні 

3. На зворотній магістралі у горизонтальному положенні 

4. В єдиному гідровузлі разом із циркуляційним насосом 

 
34. Нахил коаксіального димоходу котла Delfis monotermica має бути? 

1. В напрямку вулиці 

2. В котел 

3. Димохід треба монтувати суворо горизонтально 

4. Не має значення 

 
35. Чи потрібен вільний простір по сторонам, для встановлення котла 

Delfis monotermica? 

1. Потрібно по 10 см з кожної сторони котла 

2. По 5 см. з кожної сторони котла 

3. По 5 см з кожної сторони котла за умови монтажу в меблевий ящик 

4. Мінімальних відстаней не вимагається 

 
36. Яка максимальна довжина коаксіального комплекту димоходу 60/100 

для котла Delfis monotermica? 

1. 3 м. 

2. 4 м. 

3. 5 м. 

4. 6 м. 

 
37. Чи враховується перше коліно на котлі Delfis при розрахунку 

максимальної довжини коаксіального димоходу 60/100? 

1. Ні, не враховується 

2. Так, в любому випадку 

3. Враховується при підключенні до системи колективних димоходів 

4. Враховується при довжині коаксіального димоходу більше 3м. 

 
38. Які функції може виконувати багатофункціональне реле на платі 

керування котла Delfis monotermica? 

1. Управління насосом системи сонячних колекторів 

2. Управління зовнішнім циркуляційним насосом 

3. Виконувати функцію віддаленої диспетчеризації 

4. Будь-яку із вище перерахованих функцій 

 
 
 
 
 



39. Який мінімальний кут нахилу горизонтальної частини димоходу у 
димохідній версії котла Delfis monotermica? 

1. 2% 

2. 3% 

3. 4% 

4. 5% 

 
40. Яка максимальна довжина горизонтальної ділянки для димохідного 

котла Delfis monotermica CTN?  

1. Не більше 3 м. 

2. Не більше 2 м. 

3. Не більше 5 м. 

4. Не більше 1 м. 

 

41. Яка максимальна сумарна довжина системи роздільного 
димовидалення для котла Delfis monotermica CTFS 24. 

1. 23 м. 

2. 35 м. 

3. 47 м. 

4. 59 м. 

 
42. Яким чином можна проводити підключення газової магістралі до котла 

Delfis monotermica ? 

1. Виключно через накидну гайку із прокладкою 

2. На згін з контргайкою та паклю з пастою 

3. З використанням анаеробного герметику 

4. Зварюванням газової труби до патрубку котла 

 
43. Яким чином відбувається приведення розрідження в камері згорання 

котла Delfis monotermica до стандартних умов? 

1. За допомогою зміни швидкості обертання вентилятора 

2. За допомогою комплекту каліброваних діафрагм 

3. За допомогою поворотної заслонки 

4. За допомогою зміни тиску газу на виході із газового клапану 

 
44. При якій мінімальній температурі води в контурі опалення активується 

режим захисту від замерзання в котлі Delfis monotermica? 

1. 0 0С 

2. +10 0С 

3. +7 0С 

4. +5 0С 

 

 

 

 



45. При якій температурі теплоносія в контурі опалення деактивується 
режим захисту від замерзання в котлі Delfis monotermica? 

1. +10 0С 

2. +20 0С 

3. +30 0С 

4. +40 0С 

 
46. З якою періодичністю в котлі Delfis monotermica RBTFS (версія із 

зовнішнім бойлером) активується режим антилегіонела? 

1. Кожного дня 

2. 1 раз на тиждень 

3. 1 раз на 14 днів 

4. 1 раз на місяць 

 
47. До якої температури нагрівається вода в бойлері у режимі 

антилегіонела в котлі Delfis monotermica RBTFS? 

1. +75 0С 

2. +55 0С 

3. +65 0С 

4. +85 0С 

 

48. Яка заводська уставка затримки часу між циклами розпалу в котлі 
Delfis monotermica ? 

1. 1 хв. 

2. 3 хв. 

3. 4 хв. 

4. 7 хв. 

 
49. Що обирається параметром P10, при підключенні до котла Delfis 

monotermica датчика температури зовнішнього повітря? 

1. Температурний діапазон роботи системи опалення 

2. Мінімальна температура в подаючій магістралі системи опалення 

3. Швидкість наростання потужності котла у режимі опалення 

4. Активується літній режим роботи 

 
50. Для чого в котлі Delfis monotermica потрібний параметр P15 (затримка 

для захисту від гідроудару)? 

1. Щоб прибрати гідроудар в системі опалення при закритті зональних клапанів 

2. Щоб уникнути наслідків гідроудару в системі гарячого водопостачання 

3. Щоб уникнути гідроудару при перегріві котла 

4. Щоб уникнути гідроудару при переході котлі із режиму опалення в режим 
ГВП 

 
 
 



51. Який об’єм розширювального бачка в котлі Delfis monotermica CTFS 
24? 

1. 5 л. 

2. 7 л. 

3. 10 л. 

4. 12 л. 

 
52. Яка мінімальна витрата води в контурі ГВП при якій спрацьовує реле 

протоку котла Delfis monotermica ? 

1. 2 л/хв. 

2. 2,5 л/хв. 

3. 3 л/хв. 

4. 3,5 л/хв. 

 
53. На яке мінімальне значення розрахований датчик тиску води в системі 

опалення котла Delfis monotermica ? 

1. 0,1 Бар 

2. 1 Бар 

3. 0,4 Бар 

4. 3 Бар 

 
54. Яка максимальна температура гарячої води в режимі ГВП котла Delfis 

monotermica ? 

1.  55 0С 

2.  57 0С 

3.  60 0С 

4.  65 0С 

 
55. Яка мінімальна корисна теплова потужність котла Delfis monotermica 

CTFS 24? 

1. 3,2 кВт 

2. 5,4 кВт. 

3. 8,6 кВт 

4. 11,1 кВт. 

 
56. Який максимально допустимий тиск води в контурі ГВП котла Delfis 

monotermica ? 

1. 3 Бар 

2. 5 Бар 

3. 6 Бар 

4. 10 Бар 

 
 
 
 



57. Після затухання пальника в котлі Delfis monotermica циркуляційний 
насос працює? 

1. Одразу вимикається 

2. Працює протягом 30 хв. 

3. Працює протягом 10 хв. 

4. Працює протягом 30 сек. 

 
58. Який мінімальний тиск газу на пальнику котла Delfis monotermica CTFS 

24 при регулюванні газового клапану? 

1. 1,2 мбар 

2. 2,3 мбар 

3. 3,1 мбар 

4. 4,3 мбар 

 
59. Скільки кодів блокування зберігається в пам’яті котла Delfis 

monotermica? 

1. 2 

2. 5 

3. 10 

4. 12 

 
60. При якому розриві в показниках між здвоєними датчиками 

температури подачі, котел Delfis monotermica виходить в режим 
блокування? 

1. 7 0С 

2. 5 0С 

3. 6 0С 

4. 4 0С 

 
61. Що потрібно змінити при переході котла Delfis monotermica із роботи 

на метані на роботу на скрапленому газі (пропан-бутан)? 

1. Значення параметра «тип газу» в меню програмування котла і провести 
налаштування газового клапану 

2. Діафрагму на виході газового клапану, замінити форсунки і провести 
налаштування газового клапану 

3. Форсунки і значення параметру «тип газу» в меню програмування 

4. Форсунки, параметр «тип газу» в меню програмування та провести 
налаштування газового клапану 

 
 
 
 
 
 
 
 



62. Що таке температура скидання таймера опалення в котлі Delfis 
monotermica? 

1. Температура води в подаючій магістралі, при якій анулюється функція 
затримки часу між циклами розпалу 

2. Різниця температур між подаючим та зворотнім трубопроводом, при якій 
котел вимикається у режимі опалення. 

3. Максимальна температури води зворотки, при якій анулюється затримка 
часу між циклами розпалу 

4. Мінімальна температури води зворотки, при якій анулюється затримка часу 
між циклами розпалу 

 
63. Що таке «Фіктивна кімнатна температура» для котла Delfis 

monotermica? 

1. Поправка на гістерезис кімнатного термостату 

2. Зміщення опалювальної кривої в погодозалежному режимі управління котла 

3. Задана на пульті ДУ температура повітря у кімнаті 

4. Температура теплоносія, при якій досягається бажана температура повітря у 
кімнаті 

 
64. Скільки плат розширення можна підключити до плати керування котла 

Delfis monotermica? 

1. 1 шт. 

2. До 2 шт. 

3. До 3 шт. 

4. До 4 шт. 

 
65. Який протокол зв’язку між платою керування та пультом ДУ котла 

Delfis monotermica? 

1. Mod-bus 

2. Can-bus 

3. KNX 

4. OpenTherm 

 
66. За допомогою якого типу датчику протоку можливо виміряти поточну 

витрату води в контурі ГВП? 

1. Герконове реле 

2. Датчик мікроперемикач 

3. Датчик Холла 

4. Датчик Пельтьє 

 
67. В запобіжному термостаті у нормальному стані контакти …?  

1. Замкнуті між собою 

2. Розімкнуті між собою 

3. Мають внутрішній опір більше 1 кОм 

4. Замкнуті між собою та на корпус 

 



68. Який принцип роботи датчика NTC? 

1. Чим вища температура датчика, тим більший його опір 

2. Чим вища температура датчика тим менший його опір 

3. При досягненні заданого значення температури контакт датчика 
розмикається 

4. При досягненні заданого значення температури контакти датчика 
замикаються і мають опір 10 кОм. 

 
69. Запобіжний клапан в котлі призначений для…? 

1. Розповітрення системи опалення 

2. Заповнення системи опалення теплоносієм  

3. Зливу теплоносія із контуру опалення при проведенні технічного 
обслуговування 

4. Захисту конструкції котла від руйнування під впливом високого тиску 
теплоносія у контурі опалення. 

 
70. Для чого потрібна автоматизація системи опалення? 

1. Для збільшення вартості побудови системи опалення 

2. Для зниження витрат енергоносіїв на роботу системи опалення 

3. Для підняття комфортності роботи системи опалення 

4. Правильні відповіді 2 та 3 

 
71. Де варто розташувати датчик температури зовнішнього повітря? 

1. На північній стороні будівлі 

2. На південній стороні будівлі 

3. На східній стороні будівлі 

4. На західній стороні будівлі 

 
72. Для чого потрібен магнієвий анод в котлі із вбудованим бойлером? 

1. Для очистки та іонізації води 

2. Для знезараження води від бактерій легіонели 

3. Для видалення повітря із бойлера 

4. Для захисту корпусу бойлера від корозії 

 
73. Скільки жил повинен мати провід для кімнатного термостату? 

1. 1 

2. 2 

3. 3 

4. 4 

 
74. Яку максимальну потужність мають димохідні котли Biasi Rinnova? 

1. 24 кВт 

2. 28 кВт 

3. 32 кВт 

4. 40 кВт. 



75. Звідки в основному береться водяна пара в димових газах 
конденсаційних газових котлів? 

1. Із системи опалення. 

2. Із системи водопостачання, бо для повного горіння газу до нього підмішують 
повітря та воду 

3. Із вологи, яка знаходиться у повітрі 

4. Вона є продуктом реакції горіння метану 

 
76. Монтаж газових котлів заборонено проводити:? 

1. В спальних кімнатах та коридорах 

2. В санвузлах 

3. В приміщеннях любого типу, де відсутнє вікно із форточкою 

4. В усіх вище перелічених випадках 

 
77. Який мінімальний об’єм повинно мати приміщення, у якому 

монтується газовий котел потужністю до 30 кВт? 

1. 5 м3 

2. 7,5 м3 

3. 10 м3 

4. 13 м3 

 
78. Скільки димохідних газових котлів, розташованих на різних поверхах 

будинку, дозволяється приєднувати до одного окремого димохідного 
каналу? 

1. Не більше 1-го 

2. Не більше 2-х 

3. Не більше 3-х 

4. Не більше 4-х 

 
79. При налаштуванні газового клапану Sit 845 яким чином регулюється 

максимальний тиск газу, що потраплятиме на пальник? 

1. Струмом модуляційної котушки 

2. Струмом відпираючої котушки 

3. Великою гайкою на штоці модуляційної котушки 

4. Малим гвинтом на штоці модуляційної котушки 

 
80. При налаштуванні газового клапану Sit 845 яким чином регулюється 

мінімальний тиск газу, що потраплятиме на пальник? 

1. Струмом модуляційної котушки 

2. Струмом відпираючої котушки 

3. Великою гайкою на штоці модуляційної котушки 

4. Малим гвинтом на штоці модуляційної котушки 

 
 
 



81. Який елемент газового котла із закритою камерою згорання, 
відповідає за контроль коректної роботи вентилятора? 

1. Пресостат 

2. Датчик температури димових газів 

3. Термостат перегріву первинного теплообмінника котла 

4. Термостат дефлектора димових газів 

 
82. Чим відрізняється конденсаційний газовий котел у порівнянні із 

традиційним котлом з закритою камерою згорання? 

1. Збільшеним вторинним теплообмінником та іншою гідравлічною групою 

2. Збільшеним по продуктивності вентилятором та циркуляційним насосом 

3. Збільшеним первинним теплообмінником із корозійно-стійкого матеріалу та 
системою підготовки паливно-повітряної суміші 

4. Збільшеним вторинним теплообмінником та іншим типом газового клапану 

 
83. Який теплоносій рекомендується використовувати у системах 

опалення із газовими котлами? 

1. Водний розчин етилен-гліколю 

2. Водний розчин пропілен-гліколю 

3. Водопровідну воду із розчиненим хлором 

4. Очищену та пом’якшену воду 

 
84. Із якого матеріалу виготовляється вторинний теплообмінник у котлі 

Biasi Rinnova ? 

1. алюміній 

2. мідь 

3. нержавіюча сталь 

4. чавун 

 
85. з якого матеріалу виготовлений первинний теплообмінник у котлі Biasi 

Rinnova? 

1. Мідний 6-трубний телпообмінник 

2. Кремніє-алюмінієвий 8-трубний теплообмінник 

3. Мідний 8-трубний теплообмінник 

4. 6-трубний теплообмінник із чистого алюмінію 

 
86. Яка максимальна довжина коаксіальної труби 60/100 системи 

димовидалення котла Biasi Rinnova 24 кВт без урахування коліна, 
встановленого на котел? 

1. 3м. 

2. 4м. 

3. 5м. 

4. 6м. 

 
 
 



87. Про що свідчить наявність коду блокування Е04 в котлі Biasi Rinnova ? 

1. Аварійне блокування через відсутність розпалу 

2. Аварійне блокування через спрацювання термостату безпеки 

3. Відсутність циркуляції в насосі або недостатній тиск води у контурі опалення 

4. Вихід з ладу зонду NTC контуру опалення 

 
88. Про що свідчить наявність коду блокування Е02 в котлі Biasi Rinnova ? 

1. Аварійне блокування через відсутність розпалу 

2. Аварійне блокування через спрацювання термостату безпеки 

3. Відсутність циркуляції в насосі або недостатній тиск води у контурі опалення 

4. Вихід з ладу зонду NTC контуру опалення 

 
89. Про що свідчить наявність коду блокування Е06 в котлі Biasi Rinnova ? 

1. Аварійне блокування через відсутність розпалу 

2. Аварійне блокування через спрацювання термостату безпеки 

3. Відсутність циркуляції в насосі або недостатній тиск води у контурі опалення 

4. Вихід з ладу зонду NTC контуру опалення 

 
90. Про що свідчить наявність коду блокування Е01 в котлі Biasi Rinnova ? 

1. Аварійне блокування через відсутність розпалу 

2. Аварійне блокування через спрацювання термостату безпеки 

3. Відсутність циркуляції в насосі або недостатній тиск води у контурі опалення 

4. Вихід з ладу зонду NTC контуру опалення 

 
91. Який об’єм компенсаційного баку встановлено у котлі Biasi Rinnova 24 

кВт ? 

1. 6л. 

2. 7л. 

3. 8л. 

4. 10л. 

 
92. Який максимальний об’єм теплоносія може бути в системі опалення з 

котлом Biasi Rinnova без встановлення додаткових компенсаційних 
баків? 

1. 67 л. 

2. 76 л 

3. 89 л. 

4. 109 л. 

 
93. Який діаметр діафрагми потрібно встановити, при підключенні котла 

Biasi Rinnova 24 кВт до системи коаксіального димоходу 60/100 
загальною довжиною до 1 м.? 

1. 35 мм. 

2. 38 мм. 

3. 41 мм. 

4. 47 мм. 



95. Яким чином в котлі Biasi Rinnova відбувається регулювання 
максимального тиску газу, що подається на пальник? 

1. Великим гвинтом на штоку модуляційної котушки 

2. Малим гвинтом на штоку модуляційної котушки 

3. Параметрами програмного меню на платі керування 

4. Підбором таровочної шайби на виході із газового клапану 

 
96. Яка мінімальна потужність котла Condens 2500 W при роботі в режимі 

опалення? 
1. 4 кВт 

2. 5 кВт 

3. 6 кВт 

4. 7 кВт 

 
97. Яка максимальна потужність котла Condens 2500 W при роботі в 

режимі опалення (округлення до цілого числа)? 
1. 25 кВт 

2. 26 кВт 

3. 27 кВт 

4. 28 кВт 

 
98. Діапазон налаштування температури гарячої води в котлі Condens 

2500 W, ºС 
1. 30-60  

2. 40-60 

3. 35-55 

4. 40-70 

 
99. Який об'єм мембранного компенсаційного баку котла Condens 2500 W? 
1. 4 л 

2. 5 л 

3. 6 л 

4. 8 л 

 
100. Яка максимально дозволена довжина коаксіальної димової труби 

60/100 мм з урахуванням коліна на виході з котла Condens 2500 W? 
1. 3 м 

2. 4 м 

3. 5 м 

4. 6 м 

 
101. Що необхідно замовити для роботи котла Condens 2500 W в 

погодозалежному режимі (мінімальна комплектація)? 
1. датчик зовнішньої температури 

2. погодозалежний регулятор з датчиком зовнішньої температури 

3. датчик зовнішньої температури та функціональний модуль 

4. нічого не потрібно замовляти 



102. Яка максимально дозволена довжина димової труби котла Condens 
2500 W при організації подачі повітря із приміщення ? 

1. 10 м 

2. 25 м 

3. 32 м 

4. 45 м 

 
103. Який матеріал первинного теплообмінника котла Condens 2500 W? 
1. алюміній 

2. алюмінієво-кремнієвий сплав 

3. сталь 

4. мідь 

 
104. Як виконати переобладнання для роботи на зрідженому газі котла 

Condens 2500 W? 
1. заміною кодувального штекера та налаштуванням у сервісному меню F.1 

2. заміною сопла подачі повітря та налаштуванням у сервісному меню F.1 

3. заміною газової арматури та налаштуванням у сервісному меню F.1 

4. тільки налаштуванням у сервісному меню F.1 

 
105. Яку рідину (реагент) дозволяється використовувати для очищення 

основного теплообмінника котла Condens 2500 W зі сторони продуктів 
згоряння? 

1. Рідке мило 

2. Вода 

3. Fernox 

4. Tyfocor 

 
106. Чи дозволено використання антифризів в котлі Condens 2500 W? 
1. дозволено будь-які 

2. не дозволено 

3. дозволено тільки рекомендовані заводом-виробником 

4. не дозволено, за винятком Tyfocor 

 
107. Які антифризи дозволено використовувати у якості теплоносія для 

котла Condens 2500 W? 
1. Alphi-11 

2. Glythermin NF 

3. Antifrogen N 

4. всі перелічені 

 
108. Яким способом дозволяється готувати (за необхідності) воду для 

системи опалення з котлами, які мають алюмінієво-кремнієвий 
теплообмінник? 

1. пом'якшення 

2. знезараження 

3. хлорування 



4. знесолення 

 
109. За яким показником виконується налаштування співвідношення газ-

повітря в котлі Condens 2500 W? 
1. вміст СО2 або О2 в продуктах згоряння 

2. вміст NOx в продуктах згоряння 

3. вміст СО в продуктах згоряння 

4. температура продуктів згоряння при максимальній потужності пальника  

 
110. Налаштування співвідношення газ-повітря в котлі Condens 2500 W 

виконується: 
1. диференційним манометром 

2. газоаналізатором 

3. по витраті газу на лічильнику 

4. не виконується 

 
111. Правильний монтаж труби відведення продуктів згоряння з 

конденсаційним котлом  
1. з підйомом у напрямку руху димових газів 

2. з ухилом у напрямку димових газів 

3. без нахилу 

4. не має значення 

 

112. Що означає блимаючий символ    на дисплеї котла Condens 2500 
W? 

1. Активовано програму видалення повітря 

2. Активовано програму заповнення сифона 

3. Низький тиск в контурі системи опалення 

4. Активовано літній режим роботи 

 

113. Що означає блимаючий символ    на дисплеї котла Condens 2500 
W? 

1. Активовано програму видалення повітря 

2. Активовано програму заповнення сифона 

3. Низький тиск в контурі системи опалення 

4. Активовано літній режим роботи 

 
114. Який максимально дозволений часовий інтервал між  чищеннями 

теплового блоку котла Condens 2500 W? 
1. 6 місяців 

2. рік 

3. два роки 

4. три роки 

 
 



115. Про яку несправність сигналізує код помилки «ЕА» на котлі Condens 
2500 W? 

1. спрацювання датчика перегріву 

2. полум’я не розпізнається  

3. вентилятор не працює 

4. пошкоджено датчик гарячої води 

 
116. Яку кількість регуляторів можна підключити до плати керування 

котла Condens 2500 W? 
1. один 

2. два 

3. три 

4. жодного 

 
117. Яким чином необхідно виконати підключення регулятора до котла 

Condens 2500 W? 
1. видалити перемичку на клемі плати і підключити двожильним проводом із 

обов’язковим збереженням полярності  

2. видалити перемичку на клемі плати і підключити двожильним проводом, 
полярність значення не має 

3. підключити на клему плати, що не має перемички 

4. підключити паралельно до клеми кабельного жгута плати керування 

 
118. Який максимально допустимий рівень РН води в котловому контурі 

конденсаційного котла Condens 2500 W? 
1. 7,5 

2. 8,5 

3. 9,5 

4. 10,5 

 
119. Який тиск спрацювання датчика мінімального тиску котла Condens 

2500 W? 
1. 0,3 бар 

2. 0,5 бар 

3. 0,7 бар 

4. 0,9 бар 

 
120. Який тиск спрацювання запобіжного клапана контура ГВП котла 

Condens 2500 W? 
1. 5 бар 

2. 10 бар 

3. 15 бар 

4. 20 бар 

 
 
 



121. Який час очікування до вмикання циркуляційного насоса при 
активації функції захисту від блокування в котлі Condens 2500 W? 

1. 3 години 

2. 6 годин 

3. 12 годин 

4. 24 години 

 
122. Чи відбувається перемикання триходового клапана при активації 

функції захисту від блокування насосу в котлі Condens 2500 W? 
1. так 

2. ні 

3. так, тільки в літньому режимі 

4. ні, окрім літнього режиму 

 
123. Яке призначення зовнішнього комутаційного контакту в котлі 

Condens 2500 W? 
1. підключення регулятора керування 

2. аварійне вимкнення котла 

3. розмикається при наявності несправності 

4. замикається при наявності несправності 

 
124. При якій температурі датчика лінії подачі котла Condens 2500 W 

активується функція захисту від замерзання, ºС? 
1. 3 

2. 5 

3. 10 

4. 15 

 
125. Що необхідно перевірити при аварійній зупинці котла Condens 2500 

W датчиком перегріву основного теплообмінника? 
1. роботу циркуляційної помпи 

2. механічний фільтр 

3. наявність повітря в системі 

4. всі попередні варіанти 

 


