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Шановний покупцю! 

Дякуємо Вам, що Ви зробили свій вибір на користь виробу  
Торгової Марки «DANI»! 
Опалювальні апарати і котли виробляються ПАО «Машзавод» м. 

Новогродівка  Донецької області з 1976 року. З 2001 р. наша продукція 
випускається під торговою маркою «DANI». Завод є найбільшим виробником 
опалювального обладнання в Україні. Постійна орієнтація на потреби 
споживача, безперервне вдосконалення нашої продукції з метою підвищення 
ефективності та якості допомагають нам залишатися лідером на ринку цієї 
продукції. 

 Ми впевнені, наш виріб служитиме Вам довго і надійно, принесе 
тепло і затишок у Ваш будинок. 
 

  УВАГА! 

Настійно рекомендуємо при виборі моделі апарату ознайомитися з 
цим керівництвом з експлуатації! 

При купівлі апарату вимагайте правильного заповнення торговою 
організацією Сервісної книжки (сторінка 17), перевірте комплектність і його 
товарний вид. Після продажу апарату покупцеві завод не приймає претензій 
щодо некомплектності та механічних ушкоджень. 

Транспортування апарату дозволяється тільки у ВЕРТИКАЛЬНОМУ 

положенні. 
Забороняється експлуатація апарату особами, що не вивчили цей посібник і 

не пройшли інструктаж, а також дітьми. 
Зверніть увагу на відповідність заводського номера на табличці апарату й у 

свідоцтві про приймання посібника з експлуатації. 
Перше введення в експлуатацію виконують уповноважені сервісні центри 

DANI за рахунок споживача (покупець оплачує проїзд і роботу фахівця), протягом 
не більше 36 місяців з дати виготовлення. Якщо введення в експлуатацію не було 
здійснено уповноваженим сервісним центром (про який можна дізнатися за 
телефоном «гарячої лінії» 0-800-50-16-90 (з усіх телефонів безкоштовно) 
впродовж 12 місяців з дати виготовлення, користувач втрачає право на 
гарантійне безкоштовне сервісне обслуговування протягом наступних 12 +12 
місяців після закінчення гарантійного терміну. 

Відповідальність за технічний стан і безпечну експлуатацію димових і 
вентиляційних каналів у будинках і будівлях покладається на їх власників. 

Відповідальність за збереження, технічний стан і  безпечну експлуатацію 
опалювальних апаратів, встановлених в житлових будинках державного фонду, 
покладається на квартиронаймачів, а в квартирах і житлових будинках, які 
належать громадянам на правах приватної власності, - на їхніх власників. 

Цей посібник з експлуатації поширюється на перераховані нижче моделі 
апаратів і містить усі відомості, необхідні для їхньої безпечної експлуатації. 
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АПАРАТ ПОБУТОВИЙ ОПАЛЮВАЛЬНИЙ, ЯКИЙ ПРАЦЮЄ НА ТВЕРДОМУ 
ПАЛИВІ, З ВОДЯНИМ КОНТУРОМ 

ДСТУ 3075-95 (ГОСТ 9817-95) 
 
 

Залежно від теплової потужності випускаються апарати таких модифікацій: 
 

Позначення 
апарату 

Номінальна теплова 
потужність, кВт 

 

АОТВ-10 10 кВт 

 

 

АОТВ-12 12 кВт 

 

 

АОТВ-16 16 кВт 

 

 

  
 

  

– цей знак вказує модель вибраного Вами апарату. 

 
 

 
 
 
 

ПАО «Машзавод» м. Новогродівка безперервно вдосконалює свої вироби і 
зберігає за собою право змінювати інформацію, що міститься в цьому 
посібнику з експлуатації в будь-який момент часу без додаткового 
повідомлення.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 V 
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 1. Основні відомості про виріб 

1.1. Призначення  
 
1.1.1. Апарат побутовий (А) опалювальний (О), який працює на твердому 

паливі (Т), з водяним контуром (В) - далі (апарат), призначений для 
теплопостачання будівель, споруд та індивідуальних житлових будинків, 
обладнаних системами водяного опалення з природною або примусовою 
циркуляцією теплоносія з абсолютним тиском до 70 кПа і температурою до 95°С. 

Твердим паливом для апарату є кам'яне, буре вугілля,  призначені для 
побутових потреб, антрацит, дрова, а так само інші види твердого палива.  

Об'єм опалюваного приміщення і його можливі тепловтрати наведені в 
таблиці.  

  

Модель апарату  
Об'єм опалюваного 
приміщення, м3 

Тепловтрати 
опалюваного 
приміщення, Вт 

АОТВ 10 до 250 до 10000* 

АОТВ 12 до 300 до 12000* 

АОТВ 16 до 400 до 16000* 

 

     * Розрахункові тепловтрати. Вказана цифра є довідковою й усередненою та 
залежить від цілого ряду параметрів: кліматичної зони, теплоізоляційних 
властивостей матеріалів стін, підлог, стель, площі скління приміщення, рози вітрів 
тощо. Тепловтрати мають бути підтверджені розрахунком.  

Завод-виробник апарату не несе відповідальність за неправильний 
розрахунок системи опалювання, підбір потужності апарату і не здійснює 
його обмін або повернення з цієї причини. 

 

 1.1.2. Перед експлуатацією апарату уважно ознайомтеся з правилами і 
рекомендаціями, викладеними в цьому керівництві. 
 1.1.3. Порушення правил експлуатації, вказаних в посібнику, може 
привести до нещасного випадку і вивести апарат з ладу. 
 1.1.4. Усі записи в посібнику з експлуатації та сервісній книжці мають бути 
розбірливими й акуратними. Записи олівцем не допускаються. 
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1.2. Технічні  характеристики апаратів  
 
1.2.1. Основні технічні дані наведені в таблиці 1. 
  

Таблиця 1 

 
 

 
2. Комплект постачання  

Таблиця 2 

№  
з/п 

НАЙМЕНУВАННЯ К-ть 

1 Апарат, шт. 1 

2 Совок, шт. 1 

3 Кочерга, шт. 1 

4 Посібник з експлуатації, прим. 1 

5 Колосники, комплект. 1 

6 Щиток шурувальний, шт. 1 

7 Ящик для збору золи, шт. 1 

8 Лист перегороджувальний, шт. 1 

9 Рукоятка кульова, шт. 3 

10 Гвинт регулювальний, шт. 1 
 
  

 3. Вимоги безпеки  
   

3.1 Апарат має бути встановлено на основу з негорючих матеріалів на відстані не 
менше 500 мм до спалимих конструкцій. Установка апарату на конструкції 
спалимих будівель здійснюється з вогнетривким прокладенням. 
3.2 Підлога перед апаратом  має бути захищена сталевим листом, розміром 
700 мм х 500 мм, завтовшки не менше 0,5 мм. 
3.3 Вільний простір перед апаратом має бути не менше 1,25 м.  

№ 
з/п 

Технічні характеристики АОТВ-10 АОТВ-12 АОТВ-16 

1 Номінальна теплова потужність, кВт 10 12 16 

2 ККД, %, не менше 81 

3 Номінальне розрідження за котлом, Па 8±2 

4 
Тривалість робочого циклу при повному завантаженні, 
год., не менше 

8 

5 Максимальна температура теплоносія, °З 95 

6 Мінімальна температура зворотної води в котлі, °З 50 

7 

Габаритні розміри, мм, не більше 
-ширина (А) 
-глибина (В) 
-висота (С) 

443 
487 
780 

443 
487 
841 

443 
547 
841 

8 Маса апарату, кг, не більше 67 73 83 

9 
Умовний прохід приєднувальних патрубків, мм 

-у системі опалювання   
G1 ½ B 

10 Робочий тиск теплоносія, кПа 70 

11 Випробувальний тиск, кПа 150 
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3.4. Апарат повинен експлуатуватися тільки підключеним до опалювальної 
системи, заповненої водою. 
 Робочий тиск стовпа рідини в місці установки апарату не повинен 
перевищувати 70 кПа. 
 Не допускається установка запірної арматури на трубопроводі для зливу 
води з безнапірного бака. 
3.5. Не допускається перевищення температури теплоносія  на виході з апарату  

більше 95˚С. 

3.6. Апарат має бути підключено до відособленого димового каналу. 
3.7. Забороняється встановлювати апарат в житлі. 
3.8. Забороняється користуватися приміщенням для сну і відпочинку, де 
встановлений апарат. 
3.9. При монтажі та експлуатації апарату дотримуватися вимог: 
 - «Правил пожежної безпеки» НАПБ А.01.001-2004; 
 - «Правил будови та безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів» 
ДНАОП 0.00-1.08-94; 
3.10. При експлуатації апарату ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ: 
 - використати для розпалювання бензин, гас та інші горючі рідини; 

- розпалювати апарат не заповнивши систему опалення водою; 
- топити апарат з відкритими дверцями; 
- швидко заповнювати гарячий апарат холодною водою; 
- користуватися гарячою водою з опалювальної системи для побутових 

потреб; 
3.11. Для попередження опіків завантажувальна (верхня) і попільникова (нижня) 
дверці мають бути щільно закриті. Відкривати їх можна тільки при завантаженні 
палива, шурування, очищенні колосникових решіток і видаленні золи. 
3.12. Забороняється встановлювати на трубопроводи запірні вентилі, що 
припиняють потік води між апаратом і розширювальним бачком. 
3.13. При експлуатації апарату необхідно стежити за наявністю води в 
розширювальному бачку. Щоб уникнути перегрівання апарату і припинення 
циркуляції води не допускається робота системи, частково заповненої водою. 
Підживлення системи слід робити регулярно 1-2 рази на тиждень.  
3.14. ПАМ'ЯТАЙТЕ! Швидке наповнення гарячого котла холодною водою й 
експлуатація частково заповненого водою апарату виводить його з ладу. 
3.15. При експлуатації апарату температура гарячої води не повинна 
перевищувати 95°С.  
3.16. При припиненні роботи апарату в зимовий час на тривалий термін (понад 
добу) треба повністю звільнити систему опалення від води щоб уникнути її 
замерзання. 
3.17. Чищення конвективної частини апарату і поверхонь нагріву від відкладень 
саж робити з періодичністю не більше 100 год. 
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4. Будова апарату  
Апарат АОТВ  є зварною конструкцією прямокутної форми, що складається 

з топки 1, зольника 2, конвективного газоходу 3, газовідвідного патрубка 4 і 
декоративного кожуха 5. У нижній частині топки встановлено комплект колосників 
6, і шурувальний щиток 8. 

На передній стінці апарату розміщені двоє дверцят: верхня 
(завантажувальна) 9 - для завантаження палива і очищення конвективного 
газоходу від сажі і нижня (попільникова) 10 - для обслуговування колосникових 
решіток 6 і зольника 2. Закриваються дверці за допомогою кулькової рукоятки 17. 

Газовідвідний патрубок 4 є горизонтальним прямокутним каналом.  У 
газовідвідному патрубку 4 розміщується шиберна заслінка 14 з рукояткою 15 для 
регулювання величини розрідження в топці 1 апарату. Положення ручки 15 
відповідає положенню шибера 14.  

 
 

Малюнок 1.  Будова апарату АОТВ  

місця 



 

Керівництво з експлуатації Dani_АОТВ Сторінка 10  

Для повнішого обмивання поверхні нагріву продуктами згорання, задня 
стінка топки у верхній частині виконана у вигляді водоохолоджуваного козирка, а 
попереду верхньої частини топки, на нижньому рівні  верхніх дверець 9, 
встановлюється перегороджувальний лист 20. 

 З внутрішньої сторони завантажувальної 9 і шурувальної 10 дверець 
розташовані відбивачі 16, що оберігають дверці від прямого випромінювання 
палива, що горить. У нижніх дверцях 10 є регулятор повітря (поворотна заслінка) 
11, який за допомогою гвинта 12 регулює підведення повітря під колосники 6 для 
горіння палива. Для зручності видалення золи в зольнику 2 встановлений 
металевий ящик для збору золи 7. У верхній частині корпусу встановлений 
термометр 13, що показує температуру води на виході з апарату. На бічних 
поверхнях апарату в задніх нижніх кутах розташовані патрубки 18 для прийому 
теплоносія з системи опалювання («обратка»), а на верхній кришці розташований 
патрубок 19 для подання нагрітого теплоносія в систему опалення («подання»).  
 

5. Установка і монтаж 
 

5.1. Перед установкою апарату і монтажем системи опалення уважно 
ознайомтеся з цим посібником з експлуатації;  

5.2. Витягніть з топки інструмент, приладдя. Зніміть зі штуцерів системи 
опалення заглушки. Перед установкою апарату видаліть мастило консервації зі 
штуцерів. 

5.3. Встановіть на свої місця три кульових рукоятки 17, регулювальний гвинт 
12, колосники 6, шурувальний щиток 7. 

5.4. Для кращої циркуляції води в опалювальній системі рекомендується 
встановлювати апарат якнайнижче по відношенню до опалювальних приладів 
(радіаторів). 

5.5. Приєднання апарату до димаря здійснюється газоходом, до 
опалювальної системи - двома штуцерами (верхній - подання, нижні - обратка).  
При необхідності незадіяний нижній штуцер заглушіть. 

Допускається з'єднання апарату з димарем за допомогою додаткового 
димового короба з покрівельної сталі. Прохідний переріз короба не має бути 
менше перерізу димаря апарату. 

Апарат працює на природній тязі, створюваній димарем. Будова димаря 
повинне відповідати таким вимогам: 

- димар, до якого підключається апарат, повинен, як правило, 
розташовуватися у внутрішній капітальній стіні будівлі. 

При розташуванні димаря в зовнішніх стінах товщина кладки зовнішньої 
стіни повинна відповідати вказаній в таблиці 3. 

Таблиця 3 
Розрахункова зимова температура 
зовнішнього повітря, °З 

Товщина кладки 

-40 2,5 цеглини 

-30 2 цеглини 

-20 1,5 цеглини 

- площа перерізу димаря не має бути менше площі перерізу газовідвідного 
патрубка 4 апарату. 
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- висота димаря має бути не менше 5 м від колосникових решіток, а частина 
труби, що виступає над дахом, має бути не менше 0,5 м; 

- канал труби має бути точно вертикальним, гладким, рівним без поворотів і 
звужень; 

- у нижній частині каналу слід влаштувати заглушку для чищення димаря і 
зливу конденсату;  

- при розташуванні димаря ззовні будівлі необхідно теплоізолювати димар 
для поліпшення роботи апарату в зимовий час. Теплоізоляцію виконують з 
негорючих матеріалів. 
 
 Дим з апарату, потрапивши в димар, охолоджується, пара знаходиться в 
диму, конденсується, осідаючи на стінки димаря, особливо на неопалюваному 
горищі і зовнішній частині димаря; 
 Кислоти конденсату, дія від тепла і холоду впродовж декількох років можуть 
зруйнувати димар.  
 Сажа, що не видаляється з димаря, з часом може спалахнути і стати 
причиною пожежі. 
  

Малюнок 2. Зразкова схема установки димової труби з виводом через стельове 
перекриття. 

 Рекомендується в димарі змонтувати вставку-вкладиш з нержавіючої сталі. 
Справно змонтований вкладиш захищає трубу від дії конденсату і вологи. Вставка 
не повинна значно зменшувати прохід труби. Частини вкладиша мають бути 
щільно сполучені між собою (не шляхом спаювання). Внизу потрібно обладнати 
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збірку для конденсату. Проміжок між вкладишем і стінками труби потрібно 
заповнити негорючим ізоляційним матеріалом. Вгорі щілину потрібно 
виштукатурити і покрити жерстю, з нахилом від отвору до краю димаря. На 
холодному горищі димар утеплити негорючим термоізоляційним матеріалом. 
  

6.  Порядок роботи апарату 
 
Перед розтопленням апарату необхідно: 
6.1. Перевірити рівень води в розширювальному бачку, який має бути 

заповнений не нижче, ніж на чверть і переконатися у відсутності льоду. 
6.2. Відкрити шибер, шурувальні дверці та регулятор повітря (мал.1). 
6.3. Перевірити наявність тяги. 
6.4.  Розтоплення апарату здійснювати сухими дровами. Розмір дров 

повинен відповідати розмірам топки в довжині і забезпечити як подовжнє, так і 
поперечне укладання їх, що повинне привести до рівномірного заповнення усіх 
колосникових решіток вугіллям. Топку заповнюють дровами приблизно до 
половини її об'єму. Коли дрова добре розгоряться (при необхідності підрівняти 
шар за допомогою коцюби-різака), приблизно 2-3 хвилини після розтоплення 
почати завантаження основного палива. Впродовж короткого проміжку часу, 
близько 15 хвилин, поступово і рівномірно завантажити паливо в кількості, 
достатній для утворення шару завтовшки 150 мм. Розмір шматків палива повинен 
складати 25-50 мм. Потім завантаження припиняють до тих пір, поки паливо 
добре розгориться (15-20 хвилин). Подальше завантаження може здійснюватися 
дрібнішим паливом рівномірно по всіх решітках, швидко, не допускаючи великого 
прориву повітря в топку через завантажувальні дверці. 

6.5. Закінчивши завантаження, розрівняти шар палива. При необхідності 
здійснити чищення і шурування колосникових решіток. Встановіть 
перегороджувальний лист для ефективнішого використання палива.  

6.6. Чистку колосникових решіток здійснювати не рідше двох разів на добу. 
При чищенні ввести кочергу через щиток шурувальних дверець, прочистити 
отвори колосникових решіток, видалити шлак, залишити все незгоріле вугілля 
(жар) в топці. Після цього зробити чергове завантаження палива. Шурування й 
очищення ґрат від шлаку треба здійснювати швидко, не допускаючи великого 
прориву повітря в топку. 

6.7. Чистку зольника здійснювати 1-2 рази в добу. 
6.8. Для підтримки економічної роботи апарату в міру необхідності за 

допомогою йоржа здійснити очищення поверхонь нагріву топки і газоходів від 
сажі. Періодичність чищення залежить від виду спалюваного палива і режиму 
роботи.    

6.9. Економічна робота апарату досягається при його безперервній роботі, 
проте при підвищенні зовнішньої температури доцільна періодична топка. 

6.10. При дозавантаженні палива нижні дверці мають бути закриті. В цьому 
випадку після закінчення горіння необхідно перебрати незгоріле паливо, 
видаливши з нього шлак і золу, і використати його при наступній топці апарату. 
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6.12. Для підвищення температури теплоносія необхідно завантажувати 
паливо невеликими порціями через короткі проміжки часу тим самим нарощуючи 
товщину шару, що горить. При цьому регулятор повітря і шибер мають бути 
максимально відкритими. 

6.13.  Для пониження температури теплоносія слід прикрити окремо або 
разом шибер і регулятор повітря. 

6.14. При дозавантаженні палива нижні дверці мають бути закриті. 
 
7. Вимоги до систем опалення  
 
7.1. Рекомендується система опалення з верхньою розводкою і природною 

циркуляцією (малюнок 3) з оптимальним об'ємом: 
- 120 л (максимально 160 л) для апаратів  АОТВ 10; 
- 160 л (максимально 200 л) для апаратів  АОТВ 12; 
- 180 л (максимально 230 л) для апаратів  АОТВ 16. 

7.2. Система опалення має бути відкритого типу з атмосферним 
розширювальним бачком об'ємом не менше 7% від загального об'єму води в 
опалювальній системі. Атмосферний розширювальний бачок розташовується 
в найвищій точці системи. 

7.3. КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ установка мембранного 
розширювального бачка з робочим тиском більше 70 кПа (застосовується для 
закритих систем опалення) щоб уникнути перевищення максимально допустимого 
тиску теплоносія в апараті (котлі) і появи деформації теплообмінника і порушення 
герметичності зварних швів. 

7.4. КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ установка запірної арматури на 
подавальному стояку. 

7.5. У системах опалення з великою протяжністю та/або із скрутною 
циркуляцією рекомендується застосування природно-примусової циркуляції.  

При цьому: 
- насос встановлюється на байпасі, на зворотному трубопроводі; 
- на зворотному трубопроводі паралельно насосу встановлюється кульовий 

кран, який перекривається під час роботи насоса. 
7.6. Можливе застосування систем опалення з нижньою розводкою і з 

примусовою циркуляцією, в якій : 

- на виході з апарату робиться невеликий підйом, з верхньої точки якого 
виходить труба до атмосферного розширювального бачка; 

- циркуляційний насос встановлюється після атмосферного 
розширювального бачка на подавальному трубопроводі. 

7.7. Допускається використати металопластикові та/або пластикові труби 
для систем опалення. 

7.8. Необхідна потужність нагрівальних приладів визначається розрахунком.  
7.9. Розташування розширювального бачка і трубки сигнальної не повинне 

перешкоджати видаленню надлишку води в системі опалення при її нагріві в 
холодну пору року. Замерзання води в сигнальній трубці приведе до надмірного 
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збільшення тиску в системі опалення понад допустимий, деформації апарату і 
його поломці. 

7.10.  Щоб уникнути появи конденсату при роботі апарату, що значно 
скорочує термін його експлуатації,  необхідно по можливості не допускати 

попадання в апарат зворотної води з температурою нижче 50˚С.   

 
 

Малюнок 3.  Зразкова схема системи опалювання 
 

1 - апарат, 2 - розширювальний бачок, 3 - стояк водопровідний, 4 - труба зливна, 
5 - вентиль для заповнення й підживлення системи опалення, 
 6 – подавальний стояк системи опалювання, 7 - кульовий кран, 8 - радіатор, 9 - 
трубка сигнальна, 10 - трубопровід зворотної води. 
 

8. Маркування, упаковка, транспортування і зберігання 

8.1. Маркування апарату вказане на табличці, розміщеній на задній 
облицювальній панелі апарату. 

8.2. Апарат транспортується і зберігається тільки у вертикальному 
положенні. 

8.3. При транспортуванні не допускаються різкі струшування і кантівка 
апарату. 

8.4. Невстановлені апарати повинні зберігатися в упакованому виді в 

закритих сухих приміщеннях. Температура повітря в місцях зберігання від - 50С 

до +40С, відносна вологість повітря має бути не більше 98%.  
8.5. Навколишня атмосфера в місцях зберігання не повинна містити домішок 

агресивних газів і пари. 



 

Керівництво з експлуатації Dani_АОТВ Сторінка 15  

8.6. Термін дії заводської консервації - 12 місяців. 
 

9. Свідоцтво про приймання  

     
__АОТВ_____________                ___________________  __________________ 
найменування апарату                      позначення                заводський номер 

Апарат виготовлений і прийнятий відповідно до обов'язкових вимог ДСТУ 
3075-95 (ГОСТ 9817-95), діючої технічної документації і визнаний придатним для 
експлуатації. 
 

           Представник ОТК 

 

   МП 

                 ___________________                   ____________________ 

                      особистий підпис                           розшифровка підпису 

                 

                 ________________________        

                         рік, місяць, число 

  

 

 

 

 

10. Гарантійні зобов'язання 

Ці гарантійні зобов'язання діють на території України. 
 

УВАГА! Перевіряйте правильність заповнення 
гарантійних документів! 

При продажі апарату представник торгової організації повинен  поставити 
штамп і всі необхідні відмітки про продаж на талонах введення апарату в 
експлуатацію і відривних талонах на гарантійний ремонт. 

 При введенні апарату в експлуатацію представник уповноваженої 
сервісної організації повинен заповнити талони №1 і №2 на введення в 
експлуатацію.  
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 Талон  № 1 зберігається у власника апарату, а талон №2 спрямовується в 
один з уповноважених сервісних центрів представником сервісної 
організації.  

 Усі роботи, проведені з обладнанням впродовж усього його терміну 
експлуатації мають бути зафіксовані в Додатку 1 - «Переліку проведених 
робіт». 

  Усі записи мають бути зроблені розбірливим почерком. Записи 
олівцем або чорнилом, що змивається, не допускаються. 

  УВАГА! 
Виконання гарантійного і сервісного обслуговування та введення в 

експлуатацію апарату робляться уповноваженою сервісною  
організацією виробника, про яку можна дізнатися за безкоштовним 
номером телефона «гарячої лінії» 0-800-50-16-90. 

Гарантійний термін зберігання апарату - 12 місяців з дати виробництва 
апарата.  
Гарантійний термін експлуатації апарату складає 36 місяців з дня продажу. 

10.1 Умовами надання гарантії є: 
- виконання першого запуску апарату уповноваженим  сервісним центром; 
- проведення щорічного технічного обслуговування* уповноваженим 
сервісним центром;  
- наявність правильно заповнених гарантійних талонів. 
У випадку невиконання будь-яких умов апарат знімається з 
гарантійного обслуговування. 
 
Можливе відновлення терміну дії гарантії за умови виконання повного 
комплексу робіт з планового технічного обслуговування, передбаченого в 
Сервісній книжці і сплаченого власником апарату. 
       
*Перелік робіт, що виконуються при проведенні щорічного технічного 
обслуговування, зазначено в таблиці 3. 
 

10.2 Безкоштовне гарантійне обслуговування означає заміну будь-яких  вузлів і 
деталей при виявленні заводського дефекту і не передбачає повернення 
грошових коштів. Щорічне технічне обслуговування і інші профілактичні 
роботи відносяться до сервісного обслуговування і оплачуються власником 
апарату за діючим прейскурантом цін уповноваженої сервісної організації. 

10.3 У разі виходу з ладу обладнання впродовж гарантійного терміну будь-якого 
вузла з вини підприємства - виробника, представник уповноваженої 
сервісної організації спільно з власником апарату повинен скласти акт, який 
разом із заповненим гарантійним талоном і дефектним вузлом передається 
через представника уповноваженої сервісній організації підприємству-
виробнику. 
ПРИМІТКА: за відсутності дефектного вузла і гарантійного талона, а також, 
якщо при обстеженні поверненого вузла не підтверджується наявність 
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дефектів виробничого характеру, підприємство-виробник претензій не 
приймає.  

10.4 Зміни в конструкції заводом-виробником, які можуть бути внесені при 
відвантаженні товару споживачу, не дають права на пред'явлення 
рекламації. 

10.5 Виробник надає гарантію на моделі: АОТВ 10, АОТВ 12, АОТВ 16. 
Підприємство-виробник надає гарантію протягом 36 місяців з дати першого 
запуску, протягом яких у разі виникнення гарантійного випадку 
(заводського дефекту) обладнання, РОБОТА з заміни деталей, ДЕТАЛІ та 
ВИКЛИК (транспортні витрати) інженера уповноваженого сервісного центру 
виконуються за рахунок виробника.  Обов’язковими умовами є: 
- наявність повністю вірно заповненої сервісної книжки; 
- наявність договору на сервісне обслуговування між споживачем та 
уповноваженим сервісним центром; 
- виконання введення в експлуатацію уповноваженим сервісним центром 
(за рахунок споживача); 
- виконання введення в експлуатацію обладнання не пізніше 36 місяців з 
дати виготовлення; 
- виконання щорічного технічного обслуговування уповноваженим 
сервісним центром (за рахунок споживача); 
- дотримання всіх правил та норм експлуатації, вказаних в Керівництві з 
експлуатації.  
ТОВ «Донтеплоресурс» є офіційним представником завода-виробника з 
сервісного обслуговування опалювального обладнання ТМ DANI. 
Перелік адресів уповноважених сервісних центрів можна дізнатися за 
телефоном гарячої лінії 0-800-50-16-90 (зі всіх телефонів безкоштовно). 

10.6 Гарантія не поширюється на несправності, які виникли внаслідок: 
- невірного використання пристрою, яке не відповідає інструкції з 
обслуговування; 
- виконання ремонту і переробок особою, яка не має на це належних 
повноважень; 
- забруднення газу, води та повітря (механічні, солені, металеві домішки 
згідно СанПиН 4723-88); 
- зменшення або збільшення тиску газу; 
- неналежної тяги в димоході та конденсації водяної пари у димоході; 
- використання води, яка не відповідає вимогам технічної документації, а 
також не правильної водопідготовки (відсутність водопровідних фільтрів), 
відсутності палива, розмороження частин пристрія, дефектів устаткування, 
до якого під'єднано пристрій; 
- встановлення на обладнання запасних частин іншого виробництва; 
- використання невідповідних матеріалів та не кваліфікованого монтажу 
обладнання; 
- втрати працездатності внаслідок зберігання в непристосованому 
приміщенні, кліматичних або інших впливів; 
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- недотримання правил з монтажу та експлуатації обладнання та ДБН 
України. 

10.7 Сервісна організація і завод-виробник знімають з себе відповідальність за 
можливу шкоду, прямо або побічно нанесений апаратом людям, домашнім 
тваринам, майну, довкіллю у разі, якщо це сталося: 
 - в результаті недотримання споживачем правил установки і експлуатації 
виробу; 
 - умисних або необережних дій споживача та/або третіх осіб; 

 - в результаті дії непереборних сил. 
10.8 Виробник апаратів не несе відповідальність за неправильний підбір 

потужності апарату. 
10.9 Ресурс,  термін служби апарату не менше 10 років. 

 
10.10 Несправності в роботі пристрою будуть усуватись згідно з чинним 

законодавством. Замовлення на ремонт газового обладнання можна зробити 
за телефоном «гарячої лінії» 0-800-50-16-90 (зі всіх номерів безкоштовно). 
 

Заповнюється при купівлі апарату 
 

Власник апарату ознайомлений з умовами надання гарантії і зобов'язується їх 
дотримуватися. 
 
Власник: 

(Прізвище, ім'я, по батькові повністю) 

 

дата  підпис власника 
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СЕРВІСНА КНИЖКА 

на апарат 
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Гарантійні зобов'язання виконуються тільки у разі: 
- обладнання придбане через уповноважених представників "DANI Ukraine"; 
- у талоні є печатка продавця й організації, що здійснила перше введення в 
експлуатацію; 
- талон на гарантійний ремонт правильно і повністю заповнений, немає слідів 
виправлень; 
- перше введення в експлуатацію здійснили уповноважені сервісні центри за 
рахунок споживача (покупець сплачує проїзд та роботу сервісного спеціаліста), 
протягом не більше 6 місяців з дати продажу; 
 
У випадку необґрунтованого виклику представника Сервісного центру витрати, 
пов'язані з його приїздом, у повному об'ємі відшкодовує користувач. 
 

Представник уповноваженого сервісного центру може за окрему платню 
(відповідно до затверджених прайсів сервісного центру) усунути несправності, що 
виникли не з провини виробника. Якщо пошкодження спричиняє зміни якості 
функціонування пристрою, то гарантійні зобов'язання анулюються. 
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УВАГА! 
 

Представник уповноваженого сервісного центру не зобов'язаний усувати 
несправності в устаткуванні, до якого підключено облаштування DANI. 
Обов'язковий об'єм робіт при виконанні введення в експлуатацію: 
- Приведення пристрою в дію; 
- Перевірка правильності роботи пристрою; 
- Ознайомлення користувача з правилами експлуатації та техніки безпеки.  
До робіт з «першого введення в експлуатацію» не відносяться монтажні роботи 
(приєднання пристрою до устаткування). «DANI» не несе ніяких інших зобов'язань 
або відповідальності окрім вказаних в цих «гарантійних зобов'язаннях». 
 

Додаток 1. Перелік проведених робіт 
Узято на гарантійне обслуговування в № __________ 
Перелік виконаних робіт : 

Дата 

Вид виконаної 
роботи 

(гарантійний 
ремонт / ТО / не 

гарантійний 
ремонт) 

Опис (характер) 
несправності 

Зміст виконаної 
роботи, 

найменування і тип 
замінених 

комплектуючих 
виробів, запасних 

частин 

Виконавець (П.І.Б., 
підпис, печатка УСЦ) 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 
Примітка: не допускається запис олівцем і чорнилом, яке змивається. 
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DANI 
 

ТАЛОН НА ВВЕДЕННЯ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ D № 000001 

Тип пристрою (устаткування) ....................................................................... 

Дата виготовлення....................................................................................... 

Заводський номер......................................................................................... 

 

 

печатка продавця 

 
без печатки недійсний 

 

 

Дата продажу: “..........”...................................201....р. 

 

Дані про користувача: П І Б ............................................................. 

............................................................................................................. 

Індекс: ................... адреса: ................................................................. 

вул.: ..................................................................................................... 

Телефон: ( ......……. ) ........................................................................ 

 

 

Дата встановлення: “..........”...................................201....р. 

 

Дані про встановлення: 

Місце встановлення (приміщення): ....................................................... 

Монтажна організація: .......................................................................... 

Прізвище майстра: ............................................................................... 

Посвідчення №: ..................... дійсне до «........» ...................... 201.... р. 

Телефон: ( ......……. ) ............................................................................ 

Підпис ............................................................................................... 

 

 

Дата введення в експлуатацію: “..........”...................................201....р. 

 

Дані про особу, яка виконала введення в експлуатацію: 

Сервісний центр: ................................................................................. 

Прізвище майстра ................................................................................ 

Посвідчення № : .................... дійсне до «........» ...................... 201.... р. 

Телефон: ( ......……. ) ............................................................................ 

Підпис .............................................................................................. 
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Дані про встановлення: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Зауваження стосовно переобладнання пристрою: 

 

 

Рекомендації з обслуговування: 

 

 

Цим засвідчує, що прилад, запроваджений в експлуатацію, працює справ- 

но, претензій до технічних характеристик, дизайну, механічних пошкод- 

жень, комплектації не маю. Проведено інструктаж з правил експлуатації та 

техніки безпеки. 

 

З гарантійними зобов’язаннями DANI Ukraine ознайомлений та згодний. 

 

 

Підпис користувача:..................................................................................... 

 

Взято на гарантійне обслуговування під №......................................... 
 
 
ВИКОНАННЯ ГАРАНТІЙНОГО РЕМОНТУ 

Дата/Характер несправності/Печатка установи з обслуговування 
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DANI 
 

ВІДРИВНИЙ ТАЛОН 

НА ВВЕДЕННЯ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ D № 000001 

Тип пристрою (устаткування) ....................................................................... 

Дата виготовлення....................................................................................... 

Заводський номер......................................................................................... 

 

 

печатка продавця 

 
без печатки недійсний 

 

 

Дата продажу: “..........”...................................201....р. 

 

Дані про користувача: П І Б ............................................................. 

............................................................................................................. 

Індекс: ................... адреса: ................................................................. 

вул.: ..................................................................................................... 

Телефон: ( ......……. ) ........................................................................ 

 

 

Дата встановлення: “..........”...................................201....р. 

 

Дані про встановлення: 

Місце встановлення (приміщення): ....................................................... 

Монтажна організація: .......................................................................... 

Прізвище майстра: ............................................................................... 

Посвідчення №: ..................... дійсне до «........» ...................... 201.... р. 

Телефон: ( ......……. ) ............................................................................ 

Підпис ............................................................................................... 

 

 

Дата введення в експлуатацію: “..........”...................................201....р. 

 

Дані про особу, яка виконала введення в експлуатацію: 

Сервісний центр: ................................................................................. 

Прізвище майстра ................................................................................ 

Посвідчення № : .................... дійсне до «........» ...................... 201.... р. 

Телефон: ( ......……. ) ............................................................................ 

Підпис .............................................................................................. 
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Дані про встановлення: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Зауваження стосовно переобладнання пристрою: 

 

 

Рекомендації з обслуговування: 

 

 

 
Додаткові дії при введені в експлуатацію: 

1. Перевірка правильності підключення системи опалення 

2. Перевірка правильності відведення продуктів згорання 

3. Наявність фільтра в системі опалення 

 
 
Підпис особи, яка виконала введення в експлуатацію: .......................... 

 

Цим засвідчую, що прилад, запроваджений до експлуатації, працює 
справно, претензій по технічним характеристикам, дизайну, 
механічним пошкодженням, комплектації не маю. Проведено 
інструктаж з правил експлуатації та техніки безпеки. 
 
 
З гарантійними зобов'язаннями DANI Ukraine ознайомлений та 

згодний. 
 

 

Підпис користувача:..................................................................................... 
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DANI 
 

ВІДРИВНИЙ ТАЛОН № 1 

НА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ D № 000001 

Тип пристрою (устаткування) ....................................................................... 

Дата виготовлення....................................................................................... 

Заводський номер......................................................................................... 

 

 

печатка продавця 

 
без печатки недійсний 

 

 

Дата продажу: “..........”...................................201....р. 

 

Дані про користувача: П І Б ............................................................. 

............................................................................................................. 

Індекс: ................... адреса: ................................................................. 

вул.: ..................................................................................................... 

Телефон: ( ......……. ) ........................................................................ 

 

 

Дата встановлення: “..........”...................................201....р. 

 

Дані про встановлення: 

Місце встановлення (приміщення): ....................................................... 

Монтажна організація: .......................................................................... 

Прізвище майстра: ............................................................................... 

Посвідчення №: ..................... дійсне до «........» ...................... 201.... р. 

Телефон: ( ......……. ) ............................................................................ 

Підпис ............................................................................................... 

 

 

Дата введення в експлуатацію: “..........”...................................201....р. 

 

Дані про особу, яка виконала введення в експлуатацію: 

Сервісний центр: ................................................................................. 
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Дані про встановлення: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Зауваження стосовно переобладнання пристрою: 

 

 

Рекомендації з обслуговування: 

 

 

Додаткові дії при ТЕХНІЧНОМУ ОБСЛУГОВУВАННІ: 

1. Перевірка фільтра в системі опалення 

2. Промивка системи опалення 

3. Перевірка димоходу 

 

Підпис особи, яка виконала введення в експлуатацію: .......................... 

 

Цим засвідчую, що прилад, запроваджений до експлуатації, працює 

справно, претензій по технічним характеристикам, дизайну, 

механічним пошкодженням, комплектації не маю. Проведено 

інструктаж з правил експлуатації та техніки безпеки. 

 

З гарантійними зобов'язаннями DANI Ukraine ознайомлений та 

згодний. 

 

Підпис користувача: .............................................................................. 
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DANI 
 

ВІДРИВНИЙ ТАЛОН № 2 

НА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ D № 000001 

Тип пристрою (устаткування) ....................................................................... 

Дата виготовлення....................................................................................... 

Заводський номер......................................................................................... 

 

 

печатка продавця 

 
без печатки недійсний 

 

 

Дата продажу: “..........”...................................201....р. 

 

Дані про користувача: П І Б ............................................................. 

............................................................................................................. 

Індекс: ................... адреса: ................................................................. 

вул.: ..................................................................................................... 

Телефон: ( ......……. ) ........................................................................ 

 

 

Дата встановлення: “..........”...................................201....р. 

 

Дані про встановлення: 

Місце встановлення (приміщення): ....................................................... 

Монтажна організація: .......................................................................... 

Прізвище майстра: ............................................................................... 

Посвідчення №: ..................... дійсне до «........» ...................... 201.... р. 

Телефон: ( ......……. ) ............................................................................ 

Підпис ............................................................................................... 

 

 

Дата введення в експлуатацію: “..........”...................................201....р. 

 

Дані про особу, яка виконала введення в експлуатацію: 

Сервісний центр: ................................................................................. 
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Дані про встановлення: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Зауваження стосовно переобладнання пристрою: 

 

 

Рекомендації з обслуговування: 

 

 

Додаткові дії при ТЕХНІЧНОМУ ОБСЛУГОВУВАННІ: 

1. Перевірка фільтра в системі опалення 

2. Промивка системи опалення 

3. Перевірка димоходу 

 

Підпис особи, яка виконала введення в експлуатацію: .......................... 

 

Цим засвідчую, що прилад, запроваджений до експлуатації, працює 

справно, претензій по технічним характеристикам, дизайну, 

механічним пошкодженням, комплектації не маю. Проведено 

інструктаж з правил експлуатації та техніки безпеки. 

 

З гарантійними зобов'язаннями DANI Ukraine ознайомлений та 

згодний. 

 

Підпис користувача: .............................................................................. 
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DANI 
 

ВІДРИВНИЙ ТАЛОН № 1 

НА ГАРАНТІЙНИЙ РЕМОНТ D № 000001 

Тип пристрою (устаткування) ....................................................................... 

Дата виготовлення....................................................................................... 

Заводський номер......................................................................................... 

 

 

печатка продавця 

 
без печатки недійсний 

 

 

Дата продажу: “..........”...................................201....р. 

 

Дані про користувача: П І Б ............................................................. 

............................................................................................................. 

Індекс: ................... адреса: ................................................................. 

вул.: ..................................................................................................... 

Телефон: ( ......……. ) ........................................................................ 

 

 

Дата встановлення: “..........”...................................201....р. 

 

Дані про встановлення: 

Місце встановлення (приміщення): ....................................................... 

Монтажна організація: .......................................................................... 

Прізвище майстра: ............................................................................... 

Посвідчення №: ..................... дійсне до «........» ...................... 201.... р. 

Телефон: ( ......……. ) ............................................................................ 

Підпис ............................................................................................... 

 

 

Дата введення в експлуатацію: “..........”...................................201....р. 

 

Дані про особу, яка виконала введення в експлуатацію: 

Сервісний центр: ................................................................................ 

 

 

 

 

Після виконання ремонту обладнання перевірено майстром на всіх 

режимах роботи. Зауважень до якості виконаних робіт та комплектації 

не маю. Підтверджую заміну вказаних в талоні запасних частин. 

 

Дата звернення: «........» ...................... 201.... р. 

 

Дата виконання ремонту: «........» ...................... 201.... р. 

 

Підпис користувача:............................................................................... 
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Замінені запасні частини: 
1._________________________________________ 
2._________________________________________ 
3._________________________________________ 
4._________________________________________ 
 
Дата виконання ремонту: «…...  ..»……………201…р. 
 

Сервісний центр:  

Назва ……………………………………………………. 
Печатка (без печатки недійсний)  

 
Прізвище майстра (особи, яка виконала роботу): 
…………………………………………………………… 
Посвідчення №……………дійсне до «…»…….201…р. 

Телефон: (…….)…………………………………………. 
Підпис……………………………………………… 
 
 
Після виконання ремонту обладнання перевірено майстром на всіх 
режимах роботи. Зауважень до якості виконаних робіт та комплектації 
не маю. Підтверджую заміну вказаних в талоні запасних частин. 
 
Дата звернення: «….....»…………201…р 
 
Підпис користувача………………………………………….. 



 

Керівництво з експлуатації Dani_Elit  Страница 36  

DANI 
 

ВІДРИВНИЙ ТАЛОН № 2 

НА ГАРАНТІЙНИЙ РЕМОНТ D № 000001 

Тип пристрою (устаткування) ....................................................................... 

Дата виготовлення....................................................................................... 

Заводський номер......................................................................................... 

 

 

печатка продавця 

 
без печатки недійсний 

 

 

Дата продажу: “..........”...................................201....р. 

 

Дані про користувача: П І Б ............................................................. 

............................................................................................................. 

Індекс: ................... адреса: ................................................................. 

вул.: ..................................................................................................... 

Телефон: ( ......……. ) ........................................................................ 

 

 

Дата встановлення: “..........”...................................201....р. 

 

Дані про встановлення: 

Місце встановлення (приміщення): ....................................................... 

Монтажна організація: .......................................................................... 

Прізвище майстра: ............................................................................... 

Посвідчення №: ..................... дійсне до «........» ...................... 201.... р. 

Телефон: ( ......……. ) ............................................................................ 

Підпис ............................................................................................... 

 

 

Дата введення в експлуатацію: “..........”...................................201....р. 

 

Дані про особу, яка виконала введення в експлуатацію: 

Сервісний центр: ................................................................................ 

 

 

 

 

Після виконання ремонту обладнання перевірено майстром на всіх 

режимах роботи. Зауважень до якості виконаних робіт та комплектації 

не маю. Підтверджую заміну вказаних в талоні запасних частин. 

 

Дата звернення: «........» ...................... 201.... р. 

 

Дата виконання ремонту: «........» ...................... 201.... р. 

 

Підпис користувача:............................................................................... 
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Замінені запасні частини: 
1._________________________________________ 
2._________________________________________ 
3._________________________________________ 
4._________________________________________ 
 
Дата виконання ремонту: «…...  ..»……………201…р. 
 
Сервісний центр:  

Назва ……………………………………………………. 
Печатка (без печатки недійсний)  

 

Прізвище майстра (особи, яка виконала роботу): 
…………………………………………………………… 

Посвідчення №……………дійсне до «…»…….201…р. 
Телефон: (…….)…………………………………………. 
Підпис……………………………………………… 
 
 
Після виконання ремонту обладнання перевірено майстром на всіх 
режимах роботи. Зауважень до якості виконаних робіт та комплектації 
не маю. Підтверджую заміну вказаних в талоні запасних частин. 
 
Дата звернення: «….....»…………201…р 
 
Підпис користувача………………………………………….. 
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DANI 
 

ВІДРИВНИЙ ТАЛОН № 3 

НА ГАРАНТІЙНИЙ РЕМОНТ D № 000001 

Тип пристрою (устаткування) ....................................................................... 

Дата виготовлення....................................................................................... 

Заводський номер......................................................................................... 

 

 

печатка продавця 

 
без печатки недійсний 

 

 

Дата продажу: “..........”...................................201....р. 

 

Дані про користувача: П І Б ............................................................. 

............................................................................................................. 

Індекс: ................... адреса: ................................................................. 

вул.: ..................................................................................................... 

Телефон: ( ......……. ) ........................................................................ 

 

 

Дата встановлення: “..........”...................................201....р. 

 

Дані про встановлення: 

Місце встановлення (приміщення): ....................................................... 

Монтажна організація: .......................................................................... 

Прізвище майстра: ............................................................................... 

Посвідчення №: ..................... дійсне до «........» ...................... 201.... р. 

Телефон: ( ......……. ) ............................................................................ 

Підпис ............................................................................................... 

 

 

Дата введення в експлуатацію: “..........”...................................201....р. 

 

Дані про особу, яка виконала введення в експлуатацію: 

Сервісний центр: ................................................................................ 

 

 

 

 

Після виконання ремонту обладнання перевірено майстром на всіх 

режимах роботи. Зауважень до якості виконаних робіт та комплектації 

не маю. Підтверджую заміну вказаних в талоні запасних частин. 

 

Дата звернення: «........» ...................... 201.... р. 

 

Дата виконання ремонту: «........» ...................... 201.... р. 

 

Підпис користувача:............................................................................... 
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Замінені запасні частини: 
1._________________________________________ 
2._________________________________________ 
3._________________________________________ 
4._________________________________________ 
 
Дата виконання ремонту: «…...  ..»……………201…р. 
 
Сервісний центр:  

Назва ……………………………………………………. 
Печатка (без печатки недійсний)  

 

Прізвище майстра (особи, яка виконала роботу): 
…………………………………………………………… 

Посвідчення №……………дійсне до «…»…….201…р. 
Телефон: (…….)…………………………………………. 
Підпис……………………………………………… 
 
 
Після виконання ремонту обладнання перевірено майстром на всіх 
режимах роботи. Зауважень до якості виконаних робіт та комплектації 
не маю. Підтверджую заміну вказаних в талоні запасних частин. 
 
Дата звернення: «….....»…………201…р 
 
Підпис користувача…………………………………………..
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порожня сторінка 

(Третя (внутрішня) сторінка обкладинки) 

номер сторінки не друкувати 
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ПАТ "МАШЗАВОД" 

Україна, Донецька обл. 

м. Новогродівка 

вул. Вуглезбірна, 1 

 

телефон/факс:(06237) 7-41-52, 7-41-90 

 

 

E - mail: info@dani.ua 

www.dani.ua 

 

 

 


