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1. СФЕРА  ЗАСТОСУВАННЯ 

 
В даній настанові викладено технічні характеристики та вказівки необхідні для якісної, безпечної та 
економічної експлуатації котла опалювального твердопаливного стального типу «ДАНКО – 250ТСм», 
теплопродуктивністю від 250 кВт з максимальною температурою нагріву води 95°С і робочим тиском 
до 0,3 МПа, та механізованою подачею палива з автоматичним погодозалежним управлінням процесом 
горіння та механізованим золовидаленням, що призначені для опалення житлових будинків і споруд 
комунально-побутового призначення, обладнаних системами опалення з  примусовою циркуляцією 
теплоносія, та названі далі за текстом котли (котел).  
В склад котла входить: 

Котел; 
Бункер зі шнеком; 
Димосос 

 
2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
2.1 При  покупці  котла  перевірте  комплектність  і  товарний вигляд. Після  продажу  котла  

покупцеві  фірма-виробник  не приймає   претензій  по  некомплектності, товарному  вигляду  і 
механічних  пошкодженнях. 

2.2 Перед  експлуатацією  котла  уважно  ознайомтесь з правилами  і  рекомендаціями, 
викладеними  в  цій  настанові.  

2.3 Споживач повинен забезпечити правильну і безпечну експлуатацію котла згідно з даною 
настановою. 

2.4 Порушення  правил  експлуатації,  вказаних  в  настанові, може  призвести  до  нещасного  
випадку  і  вивести  котел  з  ладу. 

2.5 При експлуатації, технічному обслуговуванні і ремонті котла його власник повинен 
дотримуватись правил пожежної безпеки, правил безпечної експлуатації водогрійних котлів та 
спеціальні будівельні норми і правила. 
 

3. БЕЗПЕКА ТА ОХОРОНА ПРАЦІ 
 

3.1  До обслуговування допускаються особи, які ознайомлені з будовою і правилами експлуатації 
котла. 

3.2  Для запобігання нещасних випадків і псування котла 
    ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ: 
- запускати та експлуатувати котел особам молодшим 18 років та тим, які не  пройшли інструктаж з 
експлуатації; 
- проводити обслуговування котла без використання рукавиць і захисних окулярів та шолому; 
- знаходитись при відкриванні дверцят перед ними, а не збоку, як належить;  
- відкривати дверцята для завантаження палива при працюючому вентиляторі; 
- запуск котла з застосуванням бензину, нафти, ацетону та інших легкозаймистих та вибухонебезпечних 
засобів.  
- запуск котла при виникненні підозри на можливість замерзання води в системі теплопостачання або в 
системі безпеки котла;  
- експлуатація котла з пошкодженою ізоляцією шнура живлення; 
- експлуатація котла з несправним або пошкодженим регулятором температури; 
- використовувати гарячу воду з системи теплопостачання для цілей не передбачених цією настановою 
(побутових і т.п.); 
- класти на котел і трубопроводи або зберігати поблизу легкозаймисті предмети (папір, ганчірки і т.п.); 
- підіймати тиск вище ніж 0,3 МПа; 
- самовільно змінювати конструкцію котла. 
 - допускати, щоб система теплопостачання була незаповненою або заповненою водою не повністю; 
- заповнювати систему теплопостачання з водопровідних мереж без використання редукційного 
клапана, з метою запобігання  підвищення тиску води в котлі  більше за 0,3 МПа. 
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3.3  При непрацюючому  котлі всі  дверцята і люки чищення  повинні  бути закриті. 
3.4 У випадку виникнення пожежі терміново повідомте в пожежну  частину за телефоном  101. 
3.5 При порушенні правил користування котлом може наступити отруєння  оксидом  вуглецю 

(чадним газом). Ознакою отруєння  є: важкість у голові, сильне серцебиття, шум у вухах, 
запаморочення, загальна слабкість, нудота, задишка, порушення  рухових  функцій. Потерпілий  може  
раптово  втратити свідомість. 
Для  надання  першої  допомоги  потерпілому: 
- викличте швидку медичну допомогу по телефону 103; 
- винесіть потерпілого на свіже повітря, тепло закутайте і не дайте  йому заснути; 
- при втраті свідомості дайте понюхати нашатирний спирт і зробіть  штучне дихання; 

3.6 Перед проведенням профілактичного обслуговування, чистки, ремонту  і  т.п.  котел 
необхідно знеструмити.  

3.7 Забороняється робота котла з несправною арматурою, живильними пристроями, приладами 
контролю. 

3.8 За безпечною роботою котла слідкує система автоматичного управління, що реалізована в 
програмному забезпеченні контролера котла (див. дод. №3) 

4. ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

Основні експлуатаційні параметри котлів наведені в таблиці 1: 
Таблиця 1 – основні експлуатаційні  параметри котла типу «ДАНКО – 250ТСм»     
                     теплопродуктивністю  250 кВт  

Величина параметра для котла Назва параметра або розміру 
Данко- 250ТСм 

1. Види палива: 
1.1. Розрахункові види    
       палива: 
 

Гранули (Пеллети): 
з шолупайок соняшника 
з твердих порід дерева 
з соломи; 
 

1.2 Дозволяється  
     застосовувати: 
 

Гранули з торфу 
тріски деревини ( сосни) 
вугілля кам'яне ДСТУ 3472; 
- вугілля буре; 
- антрацит 

2. Розміри топки в плані, мм 570×1250 
3. Об’єм бункера палива, м3 1,5 
 4. Номінальна витрата палива: 
  - Гранули з шолупайок соняшника, кг/год 47 
  - Гранули з твердих порід дерева, кг/год 50 
  - Гранули з соломи, кг/год 43 
  - Гранули з торфу, кг/год 55 
  - вугілля кам'яне ДСТУ 3472, кг/год  
6. Коефіцієнт корисної дії, %,   
    не нижче:  

  - Гранули з шолупайок соняшника, кг/год 82,5 
  - Гранули з твердих порід дерева, кг/год 82,5 
  - Гранули з соломи, кг/год 82,5 
  - Гранули з торфу, м3/год 82 
  - вугілля кам'яне ДСТУ 3472, кг/год 82 
 7. Тривалість робочого циклу на одному завантаженні 
бункера, год., не   менше При номінальній потужності 

  - Гранули з шолупайок соняшника 22 
  - Гранули з твердих порід дерева 20 
  - Гранули з соломи 20 
  - Гранули з торфу 24 
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  - вугілля кам'яне ДСТУ 3472  
 8. Температура продуктів згоряння,°С: 
- не менше 
- не більше 

 
160 
300 

9.Температура води,°С  
 - на виході з котла, не більше 

 
95 

 - на вході в котел,  не менше 55 
10. Робочий тиск води, МПа :  
                - мінімальний 0,15 
                - максимальний 0,3 
11. Температура продуктів згоряння, ºС 160…300 
12. Об'єм води в котлі, л, ±10% 916 
13. Напруга живлення, В / Частота, Гц ~ 380 / 50 
14. Максимальна споживана потужність, Вт 2500 
15. Приєднувальні розміри :  
                - до системи опалення (фланець) Ду65 
                - до системи захисту від закипання (різьба) G3/4" 
                - до системи пожежогасіння шнека подачі палива 
(різьба) G3/4" 

                - до димоходу (фланець) Ду200 
                - вихід з димососу (внутрішній канал), мм 104х181 
16. Габаритні розміри котла, мм, ±20 мм :  
                - висота 2100 
                - ширина 1710 
                - глибина 2170 
17. Габаритні розміри котла (з додатковим обладнанням), 
мм, ±20 мм :  

                - висота (з димовими трубами і 
повітропідігрівачем) 2800 

                - ширина (з бункером золи) 2850 
                - глибина (з бункером палива) 4900 
18. Маса котла (без додаткового обладнання), кг, не 
більше  

19. Маса котла (із бункерами, повітропідігрівачем, 
трубами), кг, не більше 3200 
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5. БУДОВА КОТЛА 
 

5.1 Будова котла типу «ДАНКО –250ТСм»  показана на Мал. 1. 
 

Ґ 
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Мал.1 Котел «Данко – 250ТСм» 
 
5.2 Основним елементом котла є зварний трубний теплообмінник 1, який складається із : 
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топки, футерованої шамотною цеглою; 
трубчатої конвективної частини; 
чавунного набірного колосника  виконаного з рухомих та нерухомих частин. 

Теплообмінник встановлюється на піддон 2, який містить систему приводу рухомих колосників 3. 
Колосники здійснюють зворотно-поступальний рух, переміщаючи шар палива і приводяться в рух від 
мотор-редуктора 4.  

У водяній частині теплообмінника навколо труб встановлено змійовик 5, який призначений 
для аварійного охолодження води з метою запобігання її закипання. На виході даного змійовика 
встановлено аварійний термостатичний  клапан безпеки 6 та кульовий кран 7.  

Зовні теплообмінник вкритий шаром теплоізоляційного матеріалу та декоративним кожухом 8. 
Для запобігання руйнування теплообмінника при накопиченні СО передбачено вибуховий 

клапан 9, що з’єднує простір топки 10 з димоходом 11. 
Також на верхній частині теплообмінника знаходяться: патрубок подачі 12, патрубки 

під'єднання запобіжних клапані основного 13 та еталонного 14, манометр 15 з триходовим краном 
16, датчик-температури димних газів 17. 

На задній стінці теплообмінника міститься патрубок подачі палива 18 та патрубки підключення до 
труб з системи опалення. На зворотних патрубках котла 19 встановлено датчики тиску води мін 20 та 
мах 21, датчик температури 22 та насос 23. Який  через гнучкі рукави 24 подає воду для охолодження 
дверей котла, а далі на патрубок 12 котла.  

На лівій стінці теплообмінника міститься патрубок, на якому встановлено газовий пальник 25 для 
розпалу котла. На пальнику розміщено кнопку 26 для ручного розблокування пальника. В пальник 
входить: газовий клапан Sit 840.014 Sigma з блоком контролю розпалу АВС 537.009 , який передбачає 
два електроди розпалу та один електрод контролю полумя, що встановлені на виході із сопла 
пальника.(див. дод №4 та дод. №5) клапан налаштований на природний газ з тиском на виході при 
роботі пальника 1300 Па. 

Зола і шлак, які утворюються в результаті горіння палива, видаляються з котла шнековим 
транспортером 27 у бункер золи 28. Привід транспортера здійснюється від мотор-редуктора 29. 

Піддон одночасно є розподільною камерою первинного повітря, яке подається в котел вентилятором 
30 і через спеціальні пази в колосниках поступає в зону горіння. Повітря, перед подачею в котел, 
нагрівається відхідними газами у повітропідігрівачі 31 і через гофровану трубу 32 всмоктується 
вентилятором. 
Котел має двоє водоохолоджувальних  дверей: 

передні 33, через які здійснюється обслуговування топки, колосникової решітки та передньої 
камери теплообмінника; 

задні 34, через які обслуговується задня камера теплообмінника. 
На передніх дверях розміщено оглядовий патрубок із поворотною заслінкою 35 та вентилятор подачі 
вторинного повітря 36. 
На задніх дверях розміщено систему пневмоочистки трубних поверхонь нагріву, яка складається із 
ресивера 37 та електромагнітних клапанів 38. 

Керування усіма механізмами і процесом горіння в котлі здійснює пульт керування 39. 
В корпусі пульта розміщено: контролер з розширенням, двохканальний вимірювач температури, 
блок живлення на 24 в, магнітні пускачі для живлення двигунів, частотний перетворювач для 

керування роботою димососа, електричні реле, реле напруги, реле контролю фаз, автоматичні вимикачі, 
електричний дзвоник, кнопки «Пуск», поворотні перемикачі, блок розвязки сигналу аварії пальника для 
контролера, вентилятор для вентиляції пульта, термостат для вмикання вентилятора. Термостат повинен 
бути налаштований на температуру включення 40°С. 

Подача палива в котел здійснюється з бункера 40. Система паливоподачі складається з мотор-
редуктора 41 і шнекового конвеєра 42. 

Димові гази відводяться з котла димоходом 11 через димососом 43 у димову трубу.  
 

6. ПРИНЦИП РОБОТИ КОТЛА 
    
  6.1 Котел має пульт керування Мал.1поз.39 та Мал.2 роботою котлом, який містить панель Мал.3  з 
кнопками для ручного управління підготовкою котла до роботи та котловий контролер Мал.2 поз1. 
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Мал..2 Пульт керування котлом. 
1 — корпус щита; 2 — кришка щита керування; 3 — замки; 4 — контролер; 5 — лампа індикації аварії; 6 — перемикач для 
ручного управління шнеком подачі палива. 7 — кнопка пуск шнека подачі палива «вперед». 8 — кнопка пуск шнека подачі 
палива «назад»; 9 — кнопка пуск шнека золи; 10 — кнопка пуск привода колосників; 11 — перемикач для зупинки вентиляторів. 

На панелі  пульта  Мал. 3 розмішено лампу «Аварія» Поз.5. При виникненні неполадки 
засвічується одночасно лунає дзвінок.  

Перемикач з трьома фіксованими положеннями Поз.6 позволяє керувати приводами шнеків 
бункера золи та колосників в ручному режимі. 

 Ручний режим вибирається  для початкової подачі палива з бункера в котел. Кнопка пуск 
«Вперед» Поз.8 запускає привід шнека бункера. При цьому шнек подає паливо в котел. При попаданні 
палива на колосник перемикачем режимів Поз.6 перемикаємо його в положення «Стоп». Закриваємо 
передні двері котла. І після цього можна перевести перемикач режимів в положення автоматична робота 
«Автомат». 

 На пульті знаходиться кнопки для запуску при необхідності приводу колосників Поз.9 та шнека 
золи Поз.10, а також кнопка  провертання шнека бункера у зворотному напрямку «Назад» Поз.7 при 
цьому механізми будуть працювати тільки при натиснутих кнопках.  

6.2 Автоматичний режим роботи механізмів відбуватиметься при переведеному перемикачі Поз. 
3 в автоматичне положення «Автомат» та запущеному в роботу  котлового контролера пульта 
керування Мал.2.Поз. 1.  Контролер Мал.2.Поз. 1. керує роботою котла по заданих параметрах в 
залежності від:  

а. режиму роботи котла - по постійній температурі чи по температурі в залежності від погодного 
датчика з можливістю задання тижневого поденного графіка підтримання температурі на виході з 
котла; 

б. вибраного виду палива. 
Для перевірки роботи всіх механізмів, насосів та вентиляторів в контролері передбачено ручний 

режим для тестування. Для роботи котла контролер переводиться на автоматичний режим. 
6.3 Теплопродуктивність котла, необхідну для підтримання заданої температури котлової води, 

визначає контролер Мал.2.Поз. 1. розраховуючи відповідну подачу палива з бункера та подачу 
первинного повітря нижнім вентилятором з повітрям від вентилятора дверей та димососу. Повітря від 
нижнього вентилятора 34 проходить через колосники попередньо підігрівається від димової труби.  

6.4  При активізуванні кнопки пуск у вікні контролера починається робота котла в автоматичному 
режимі. 



 10 

При цьому згідно до програми проходять такі процеси: 
1. Розпал: 

 1.1. Підготовка до розпалу – шнек бункера подає паливо в топку в кількості у відповідності до 
вибраного виду палива. 
 1.2. Запускається димосос створюючи задане розрідження. 
 1.3. Запускається газовий пальник, що підпалює паливо. 
 1.4. Приводяться в рух колосники у відповідності до програми. 
 1.5. Вмикається основний вентилятор на відповідну продуктивність та вентилятор дверей. 
 1.6. Відключається газовий пальник відповідно до програми розпалу. 

2. Виведення на режим: 
         2.1. Режим починається після режиму розпалу. 
         2.2. При виведенні на режим збільшується продуктивність вентиляторів микаються 
програмно шнек подачі палива та привід колосників. 
         2.3. При досягненні певної температури запускається насос охолодження дверей та котловий 
насос (системи). 
         2.4. При досягненні заданої температури на виході з котла - котел переходить на режим 
підтримання необхідної температури. 
3. Підтримання заданої температури: 
          3.1. Шнек подачі палива працює в режимі дозованої подачі палива в залежності від 
необхідної потужності для підтримання заданої температури. Перерахування кількості подачі 
палива відбувається кожний раз перед вмиканням шнека подачі палива з бункера. 
           3.2. Основний вентилятор працює відповідно до розрахованої продуктивності в залежності 
від необхідного надлишку повітря для повного спалювання поданого палива. 
           3.3. Вентилятор дверей працює в залежності відповідно до основного вентилятора. 
           3.4. Димосос працює підтримуючи необхідне розрідження задане контролером. 
             3.5. Привід колосників працюють відповідно до програми контролера. 
           3.6. Шнек золи запускається по програмі від контролера. 
           3.7. Проводиться продувка конвективної частини теплообмінника повітряними клапани 
стиснутим повітрям для видалення осівши легких летючих негорючих речовин утворених в 
процесі горіння палива з гідно до відповідного періоду продувки. 
  

 
7.  ПІДГОТОВКА КОТЛА ДО РОБОТИ 

 
      7.1 Перед розпалюванням котла необхідно перевірити: 
- чистоту топки і газоходів; 
- справність механізмів котла і допоміжного обладнання; 
- відсутність у бункері зайвих предметів; 
- справність вентиляторів;  
- справність насоса системи опалення при необхідності розблокувати насос; 
- справність насоса дверей при необхідності розблокувати насос; 
- відсутність заглушок на живильній лінії водопроводу до котла, до аварійного термостатичного 
клапана безпеки 28 та до термостатичного клапана системи тушіння шнека бункера; 
- справність котлового запобіжного клапана тиску теплоносія;  
- справність гарнітури, при цьому звернути увагу на те, щоб двері топки котла щільно закривались (при 
необхідності відрегулюйте їх).  
     7.2 Заповніть котел водою. Видаліть повітря з системи опалення. Зверніть увагу на те, щоб в системі  
не було повітряних пробок.            
     7.3 Подайте напругу на пульт керування Мал.1поз.24 від ввідного щита котельні. 
     7.5 Після появи на дисплеї контролера Мал.2.Поз. 1 вікна «Запуск» Мал.4 перейдіть у віно «РК 
механізмами» Мал.6, а потім у вікно «РК вентиляторами» Мал.7  та протестуйте в ручному режимі 
роботу всіх механізмів та вентиляторів. Робота насосів тестується з вікна  «Запуск» Мал.4. 
Користуючись «Настановою з експлуатації вільно програмованого контролера котла на базі MaxyCon 
Flеxy-S» засвойте методи керування контролером з панелі Мал.5.  
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Мал.4 Вікно «Запуск». 
 
Для тестування необхідно перейти у вікно «РК механізмами» Мал.6 та «РК вентиляторами» Мал. 
7. Для цього  прикладіть палець на стрілку  «вправо» поз.7 три рази, що на контролері див. 
Мал.5. відкриється вікно Мал.6. «Ручне керування механізмами». 

 
Мал..5. Лицьова панель контролера. 

1. – РК – індикатор; 2. – Кнопка «ESC» (відміна); 3. - Кнопка «Enter» (ввід);  4. - Кнопка « ◄ » – Вліво; 5. - Кнопка « ▲»– 
Вверх; 6. - Кнопка « ▼ » – Вниз; 7.- Кнопка « ► » – Вправо; 8.- Кнопка «F1» – включення / відключення фокуса; 
9. – Кнопка «F2» переключення між вікнами текучих параметрів и інженерним меню. 

 
Мал.6 Ручне керування механізмами. 
 
При послідуючому натисканні на стрілку «вправо» поз.7, що на контролері див. Мал.5. 
відкриється вікно «Ручне керування вентиляторами». 

  
Мал. 7. Ручне керування вентиляторами. 
 

В графі «Режим роботи» встановіть «ручний». Для цього необхідно: 
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1. Прикласти палець на надпис F1 поз.8 Мал.5 включиться курсор. 
2. Прикласти палець на стрілку «вправо» поз.7 або «вліво» поз.4 кілька разів, щоб 

активізувати надпис «авто» та натиснути «Enter» поз.3 Мал.5 при цьому почне мигати напис.  
3. Прикласти палець для зміни «автомат» на «ручн» на стрілку  «вправо» поз.7 або «вліво» 

поз.4 та натиснути «Enter» поз.3 Мал.5. 
     7.6 Тестування в ручному режимі з контролера механізмами, вентиляторами та насосами котла: 
 
 7.6.1 Тестування газового пальника розпалу котла можна проводити з вікна: «РК механізмами» 
Мал.6 та вікна «Запуск» Мал.8. При тестуванні з вікна «РК механізмами». 
7.6.1.1. Відкриваємо крани подачі газу на пальник. 
7.6.1.2. Натискаємо на кнопку «F1» контролера Мал.2.Поз. 1 при цьому активізується курсор 
послідуючим натисканням на стрілку  «вправо» або «вліво» робимо активним зелений кружечок в рядку 
з надписом «Пальник» і в стовпчику «Пуск» та натискаємо «Enter». При цьому повинен загорітись 
пальник. Для його зупинки переміщаємо курсор на стовпчик «Стоп» у тому ж рядку на червоний 
кружечок та натискаємо «Enter». Пальник має затухнути. При не розпалі для розблокування пальника є 
синій кружок “Reset”. 
  Аналогічно можна протестувати шнек золи , шнек палива, привід колосників. При цьому слід 
звернути увагу на справну роботу механізмів. Вікна при включених механізмах прийме вигляд 
відповідно: 

   
При тестуванні вентиляторів можна задати крок зміни та натиснути на зелений кружечок і перейшовши 
на стрілки «більш» «менш» збільшити продуктивність вентиляторів при цьому буде змінюватись 
частота обертання. Для відключення вентиляторів наведіть курсор на червоні кружечки в відповідних 
рядках для певного вентилятора і натисніть «Enter». 

При пуску вентиляторів чи механізмів спрацьовує в пульті керування Мал.2 електромагнітне 
реле чи пускач відповідно до електричної схеми пульта керування. На самому реле засвічується зелений 
індикатор. 
7.6.1.3. При тестуванні пальника з вікна Мал.8. «Запуск» Натискаємо на кнопку «F1» контролера 
Мал.2.Поз. 1 при цьому активізується курсор послідуючим натисканням на стрілку «вправо» або 

«вліво», щоб активним стала іконка налаштування  «Пальник».  

  
Мал.8. Запуск. 
В нижньому рядочка у вікні підказок висвітиться назва «Розпал параметри». Натискаємо кнопку 
«Enter». Заходимо у вікно Мал.9. 
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Мал.9. Розпал параметри. 

7.6.1.1 Натискаємо на кнопку «F1» контролера Мал.2.Поз. 1 при цьому активізується курсор 
послідуючим натисканням на стрілку «вправо» або «вліво», щоб активним став символ зображеної руки 

з кнопкою  «Тестування» та натискаємо на кнопку «Enter». При цьому відриється вікно ручне 
керування Мал.10. 

                         
Мал.10. Ручне керування пальником. 
 

7.6.1.2 Натисканням на стрілку в «право» або «ліво» заходимо на символ зображеного зеленого круга та 
натискаємо кнопку «Enter». При цьому повинен почати запускатись пальник. У випадку не розпалу від 
пальника прийде сигнал «Аварія» для зняття аварії переводимо курсор на синій круг «Reset». Коли 
пальник запуститься для його зупинки активізуємо червоний круг «Стоп». Для повернення на головне 
вікно натискаємо кілька разів на кнопку «Esc» до появи відповідного вікна. 
При пуску спрацьовує в пульті керування Мал.2 електромагнітне реле КL0 PE-1P відповідно до 
електричної схеми пульта керування. На самому реле засвічується зелений індикатор. 
 
 7.6.2 Тестування приводу шнека палива(бункера)  з вікна «Головне вікно 1»: 
 

7.6.2.1. Натискаємо на кнопку «F1» контролера Мал.2.Поз. 1 при цьому активізується курсор 
послідуючим натисканням на стрілку «вправо» або «вліво» щоб активним стала надпис «Шнек палива» 
та натискаємо кнопку «Enter». При цьому відкриється вікно «Шнек подачі палива. Розрахунок» 
натискаючи на стрілочку у вікні в низу наліво заходимо через два вікна до вікна «Шнек подачі палива. 
Налаштування» 
Див. Мал. 11.  

            
Мал. 11. «Механізми». 
 



 14 

7.6.2.2. Натисканням на стрілку «вправо» або «вліво» заходимо на рядок «Шнек палива» та 
натискаємо кнопку «Enter». При цьому відриється вікно «Шнек подачі палива. Налаштування» Мал.12. 

       
Мал.12. Вікно «Шнек подачі палива. Налаштування». 
 
7.6.2.3. Натисканням на стрілку «вправо» або «вліво» заходимо на символ зображеної руки з 

кнопкою  та натискаємо на кнопку «Enter». При цьому відриється вікно ручне керування «РК 
шнеком подачі палива» див. Мал.13. 

                              
Мал.13. Вікно «РК шнеком подачі палива» 
 

7.6.2.4. Натисканням на стрілку «вправо» або «вліво» заходимо на символ зображеного зеленого 
круга та натискаємо кнопку «Enter». При цьому повинен запуститись шнек подачі палива.  

Увага! Слід перевірити правильність обертання.  При обертанні в інше сторону слід відімкнути 
живлення від щита котельні на котел та перекинути два фазних проводи місцями на котлі або в щиту 
котельні. (На заводі котел тестується тому механізми всі налаштовані при умові правильної подачі фаз). 
  При активуванні  зображеного червоного круга та натисканні кнопки «Enter» Шнек повинен 
зупинитись. Для повернення на головне вікно натискаємо кілька разів на кнопку «Esc» до появи 
відповідного вікна. 

При пуску спрацьовує в пульті керування Мал.2 магнітний пускач МП5 відповідно до 
електричної схеми пульта керування. 

7.6.2.5. Якщо при тестуванні зазвучить дзвінок та засвічується лампа аварії. Перевірте 
положення перемикача Мал.3. поз.2. Перемикач повинен бути в положенні «Автомат». Для припинення 
звучання дзвінка вийдіть з вікна мал..13 та зайдіть у вікно аварій.  

     
У вікні, яке міститиме надпис аварії активізуйте зображення синього круга та натисніть 

«Enter». Дзвінок перестане лунати і потухне лампа аварії. 
 

7.6.3 Тестування приводу шнека золи з вікна «Головне вікно 1»: 
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7.6.3.1 Для цього заходимо у «Головне вікно 1» Мал.11. активізуємо напис «Шнек золи» натискаємо  
кнопку «Enter». Відкривається вікно Мал.14. 

                             
 Мал.14. Шнек золи. Налаштування. 
 
7.6.3.2 Натисканням на стрілку «вправо» або «вліво» заходимо на символ зображеної руки з кнопкою 

 та натискаємо на кнопку «Enter». При цьому відриється вікно ручне керування «Ручне керування 
шнеком золи» див. Мал.15. 

                            
 Мал.15. Ручне керування шнеком золи. 
 
7.6.3.3 Натисканням на стрілку «вправо» або «вліво» заходимо на символ зображеного зеленого круга та 
натискаємо кнопку «Enter». При цьому повинен запуститись шнек золи для його зупинки активуємо 
зображення червоного круга «Стоп».  

Увага! Слід перевірити правильність обертання. Шнек повинен обертатись так, щоб верх 
витка, якщо на нього дивитись, шнека біг в сторону бункера золи. У випадку обертання в іншу сторону 
слід відключити живлення котла та поміняти місцями два провідника живлення двигуна приводу 
шнека золи див.  Мал.1 поз.11. в пульті керування на магнітному пускачі ПМ7 відповідно до електричної 
схеми пульта керування. 

 
7.6.4. Тестування приводу колосників з вікна «Головне вікно 1». 
 

7.6.4.1 Для цього заходимо у «Головне вікно 1» Мал.14. активізуємо напис «Колосники» натискаємо  
кнопку «Enter». Відкривається вікно Мал.16. 

                             
Мал.16. Колосники. Налаштування.  
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7.6.4.2 Натисканням на стрілку «вправо» або «вліво» заходимо на символ зображеної руки з кнопкою 

 та натискаємо на кнопку «Enter». При цьому відриється вікно ручне керування «Ручне керування 
приводом колосників» див. Мал.17. 

                 
 
Мал.17. Ручне керування приводом колосників. 
 

7.6.4.3 Натисканням на стрілку «вправо» або «вліво» заходимо на символ зображеного зеленого круга та 
натискаємо кнопку «Enter». При цьому повинні початись рухатись колосники для їх зупинки активуємо 
зображення червоного круга «Стоп»  колосники повинні зупинитись. Для повернення на головне вікно 
натискаємо кілька разів на кнопку «Esc» до появи відповідного вікна. 

При пуску спрацьовує в пульті керування Мал.2 магнітний пускач МП6 відповідно до 
електричної схеми пульта керування. 

 
7.6.5. Тестування насоса котла з вікна «Запуск». 

7.6.5.1 Для цього заходимо у «Запуск» Мал.14. активізуємо іконку  натискаємо  кнопку 
«Enter». Відкривається вікно Мал.18. 

       
 Мал.18. Котловий насос. Налаштування. 
7.6.5.2 Натисканням на стрілку «вправо» або «вліво» заходимо на символ зображеної руки з кнопкою 

 та натискаємо на кнопку «Enter». При цьому відриється вікно ручне керування «Ручне керування 
котловим насосом» див. Мал.19. 

     
Мал.19. Ручне керування котловим насосом. 
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7.6.5.3 Натисканням на стрілку «вправо» або «вліво» заходимо на символ зображеного зеленого 
круга та натискаємо кнопку «Enter». При цьому повинен запуститись котловий насос для його зупинки 
активуємо зображення червоного круга «Стоп»  котловий насос повинен зупинитись. Для повернення 
на головне вікно натискаємо кілька разів на кнопку «Esc» до появи відповідного вікна.  

При пуску спрацьовує в пульті магнітний пускач МП3 відповідно до електричної схеми пульта 
керування. 

Увага! Слід перевірити правильність обертання 3 фазного насоса. В залежності від виробника 
насосів перевірка проводиться відповідно до настанові по експлуатації насоса. Можливий варіант 
перевірки по напрямку стрілки при відкрученій заглушці в осі корпусу насоса, або по правильності 
свічення індикаторів на насосі. У випадку обертання в іншу сторону слід відключити живлення котла 
та поміняти місцями два провідника живлення насоса в пульті керування на магнітному пускачі ПМ3 
відповідно до електричної схеми пульта керування. 

 
7.6.6. Тестування насоса дверей з вікна «Запуск». 

7.6.6.1 Для цього заходимо у «Запуск» Мал.14. активізуємо іконку  натискаємо  кнопку «Enter». 
Відкривається вікно Мал.20. 

    
Мал.20. Насос дверей налаштування. 
 

7.6.6.2 Натисканням на стрілку «вправо» або «вліво» заходимо на символ зображеної руки з кнопкою 

 та натискаємо на кнопку «Enter». При цьому відриється вікно «Ручне керування насосом дверей» 
див. Мал.21. 

     
Мал.21. Ручне керування насосом дверей. 
 
7.6.6.3 Натисканням на стрілку «вправо» або «вліво» заходимо на символ зображеного зеленого 

круга та натискаємо кнопку «Enter». При цьому повинен запуститись насос дверей для його зупинки 
активуємо зображення червоного круга «Стоп»  насос  дверей повинен зупинитись. Для повернення на 
головне вікно натискаємо кілька разів на кнопку «Esc» до появи відповідного вікна.  
При пуску спрацьовує в пульті керування Мал.2 електромагнітне реле КL2 відповідно до електричної 
схеми пульта керування. На самому реле засвічується зелений індикатор. 

Увага! Слід перевірити обертання насоса. В залежності від виробника насосів перевірка 
проводиться відповідно до настанові по експлуатації насоса. Можливий варіант перевірки по 
обертанні ротора при відкрученій заглушці в осі корпусу насоса. 
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7.6.7. Тестування вентилятора основного з «Головного вікна 1». 
 
7.6.7.1 Для цього заходимо у «Головне вікно 1» Мал.22. 

   
 
  Мал.22. Головне вікно 1. 
 

 активізуємо іконку  натискаємо  кнопку «Enter». Відкривається вікно Мал.23. 

     
Мал.23. Основний вентилятор. Налаштування. 
 

7.6.7.2 Натисканням на стрілку «вправо» або «вліво» заходимо на символ зображеної руки з кнопкою 

 та натискаємо на кнопку «Enter». При цьому відриється вікно «Ручне керування основним 
вентилятором» див. Мал.24. 

     
Мал.24. Ручне керування основним вентилятором. 
7.6.7.3 Натисканням на стрілку «вправо» або «вліво» заходимо на символ зображеного зеленого 

круга та натискаємо кнопку «Enter». При цьому повинен запуститись основний вентилятор для його 
зупинки активуємо зображення червоного круга «Стоп»  основний вентилятор повинен зупинитись. 
При включеному основному вентиляторі іконка вентилятора змінює свій колір та обертаються лопаті. 

7.6.7.4   Слід перевірити наростання обертання основного вентилятора при роботі вентилятора 
активізувавши стрілки  та натиснувши стрілку на клавіатурі «вверх» збільшуються оберти, стрілку 
«вниз» зменшуються оберти. По зміні величини в % відслідковуємо значення наростання чи зменшення 
обертів відповідно до заданого кроку зміни обертів. 
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При пуску спрацьовує в пульті керування Мал.2 електромагнітне реле КL3 відповідно до 
електричної схеми пульта керування. На самому реле засвічується зелений індикатор. 

Для повернення на «головне вікно 1» натискаємо кілька разів на кнопку «Esc» до появи вікна.  
 

7.6.8. Тестування вентилятора дверей з «Головного вікна 1». 

7.6.8.1 Для цього заходимо у «Головне вікно 1» Мал.22. активізуємо іконку  натискаємо  
кнопку «Enter». Відкривається вікно Мал.24. 

    
Мал.25. Вентилятор дверей. Налаштування. 
 

7.6.8.2 Натисканням на стрілку «вправо» або «вліво» заходимо на символ зображеної руки з кнопкою 

 та натискаємо на кнопку «Enter». При цьому відриється вікно «Ручне керування вентилятором 
дверей» див. Мал.26. 

       
 Мал.26. Ручне керування вентилятором дверей. 
 

7.6.8.3 Натисканням на стрілку «вправо» або «вліво» заходимо на символ зображеного зеленого 
круга та натискаємо кнопку «Enter». При цьому повинен запуститись вентилятор дверей для його 
зупинки активуємо зображення червоного круга «Стоп»  вентилятор дверей повинен зупинитись.  

 При включеному вентиляторі дверей іконка вентилятора змінює свій колір та обертаються 
лопаті. 

7.6.8.4   Слід перевірити наростання обертання основного вентилятора при роботі вентилятора 

активізувавши стрілки та зменшення обертів при активізуванні стрілки   . По зміні величини в 
% відслідковуємо значення наростання чи зменшення обертів відповідно до заданого кроку зміни 
обертів. 

При пуску вентилятора дверей спрацьовує в пульті керування Мал.2 електромагнітне реле КL4 
відповідно до електричної схеми пульта керування. На самому реле засвічується зелений індикатор. 

Для повернення на «головне вікно 1» натискаємо кілька разів на кнопку «Esc» до появи вікна.  
 

7.6.9. Тестування вентилятора димососа з «Головного вікна 1». 
 

7.6.9.1 Для цього заходимо у «Головне вікно 1» Мал.4. активізуємо іконку  натискаємо  кнопку 
«Enter». Відкривається вікно Мал.27. 
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Мал.27 Димосос. Налаштування. 
 
7.6.9.2 Натисканням на стрілку «вправо» або «вліво» заходимо на символ зображеної руки з 

кнопкою  та натискаємо на кнопку «Enter». При цьому відриється вікно «Ручне керування 
димососом» див. Мал.28 

                 
Мал.28. Ручне керування димососом. 
 
7.6.9.3 Натисканням на стрілку «вправо» або «вліво» заходимо на символ зображеного зеленого 

круга та натискаємо кнопку «Enter». При цьому повинен запуститись димосос для його зупинки 
активуємо зображення червоного круга «Стоп»  димосос повинен зупинитись. При включеному 
димососі іконка димососа змінює свій колір та обертаються лопаті. 

7.6.9.4   Слід перевірити наростання обертання димососа при роботі вентилятора активізувавши 

стрілки та зменшення обертів при активізуванні стрілки   . По зміні величини в % 
відслідковуємо значення наростання чи зменшення обертів відповідно до заданого кроку зміни обертів. 

При пуску димососа спрацьовує в пульті керування Мал.2 магнітний пускач МП2 відповідно до 
електричної схеми пульта керування і напруга подається на частотний регулятор обертів.  

Для повернення на «головне вікно 1» натискаємо кілька разів на кнопку «Esc» до появи вікна.  
 

7.6.10. Тестування пневматичних клапанів. 
 

7.6.10.1 Для цього заходимо у «Запуск» вікно Мал.8. активізуємо іконку  натискаємо  
кнопку «Enter». Відкривається вікно Мал.29. 

    
Мал.29. Повітряні клапани налаштування. 
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7.6.10.2 Натисканням на стрілку «вправо» або «вліво» заходимо на символ зображеної руки з 

кнопкою  та натискаємо на кнопку «Enter». При цьому відриється вікно «Ручне керування 
клапанами» див. Мал.30. 

    
Мал. 30 Ручне керування повітряними клапанами. 

7.6.10.3 Натисканням на стрілку «вправо» або «вліво» заходимо на символ зображеного зеленого 
круга та натискаємо кнопку «Enter». При цьому повинні спрацювати клапани для зупинки активуємо 
зображення червоного круга «Стоп».  

 При пуску клапанів спрацьовує в пульті керування Мал.2 електромагнітне реле КL1 відповідно 
до електричної схеми пульта керування. На самому реле засвічується зелений індикатор. 

7.7 Після тестування переводимо контролер на автоматичний режим. Для цього у вікні «запуск» 
В графі «Режим роботи» в встановлюємо автоматичний режим. Для цього активізуйте надпис «Ручн» та 
натисніть «Enter» при цьому почне мигати напис. Натисніть на стрілку «вправо» або «вліво» для зміни 
«ручн» на «автомат» та натисніть «Enter». Відповідно до мал.31. 

 

        
 
Мал.31. Зміна режиму роботи котла. 
Увага! При зміні будь-яких параметрів запишіть значення, які були при включенні котла для 

повернення їх до заводського значення у випадку помилкового чи неправильного введеного значення. 
Частина вікон та значень параметрів у вікнах закрита кодом з метою некоректної зміни 

параметру. Повторення однакових граф у різних вікнах створено для зручності при користуванні і при 
заміні в одному із вікон приводить до зміни даного параметру в цілому в програмі контролера. 

Невідповідність занесених параметрів у вікнах контролера та цієї настанови допускається у 
зв’язку із внесенням змін для кращого сприйняття параметрів та корегуванням самої програми 
виробником. 

 
8.  ВКЛЮЧЕННЯ КОТЛА . 

 
8.1. За 10-15 хвилин до розпалювання котла провентилюйте топку і газохід котла. Наповніть 

паливом бункер та закрийте його. 
8.2. Подайте напругу на пуль Мал..1 поз.24 від щита котельні.  
8.2.1.  Перемикач з трьома фіксованими положеннями Мал. 3. Поз.2 переведіть у положення 

«Ручний» 
 8.2.2. Натисніть на кнопку пуск «Вперед» Поз.3  



 22 

 8.2.3. Наглядайте через відкриті двері за появою палива з шнека бункера. При попаданні палива 
на колосник перемикачем режимів Поз.2 перемкніть його в положення «Стоп». Закрийте передні двері 
котла.  

8.2.4. Переведіть перемикач режимів Мал. 3. Поз.2  в положення автоматична робота «Автомат». 
8.3.  Налаштуйте роботу котлового контролера пульта керування Мал.2.Поз. 1.  у відповідності 

до  виду палива: 
8.3.1 Для цього у вікно Мал..8 «Запуск». 

      
8.3.2 Активізуйте графу «Паливо» та виберіть вид палива на якому буде працювати котел із 

можливих варіантів: Та натисніть «Enter». 
8.3.3. Задайте величину розрідження при роботі та при розпалі, якщо Вас не влаштовують 

заводські налаштування. 
8.3.4. Задайте максимальну температуру подачі, якщо Вас не влаштовує заводське налаштування 

85°С. Можливо задати 80- 96°С 
8.3.5. Виберіть температуру подачі котла - по постійній температурі чи по температурі в 

залежності від погодного датчика. 

Для цього зайдіть із вікна «Запуск» активізувавши  іконку у вікно регулювання температури 
Мал. 32. 

    
Мал 32. Регулювання температури. 
 
Активізуйте біля графи температура подачі надпис натисніть на «Enter» переміщеннями 

стрілочками «вперед», «назад», «вверх», « вниз». 
Виберіть необхідну температуру подачі із двох можливих: «За графіком», «Пост. задана» та 

натисніть «Enter». 
При виборі «За графіком» є можливістю задання тижневого поденного графіка підтримання 

температурі на виході з котла від вуличного датчика температури. Задайте зміщення по температурі на 
кожний день тижня від якої години по яку і по якому зміщенню має працювати котел. 
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Мал 33. Опалювальний графік. 
  

8.3.6. При виборі «Постійна задана» температура котла - по постійній температурі задайте  
зайшовши у вікно Мал.31. у графі «Т под. задана» значення заданої температури. Для цього активізуйте 
біля вказаної графи цифрове значення натиснувши на кнопку «Enter». При цьому цифра почне мигати. 
Змініть її значення стрілочками «вверх», « вниз» до необхідного та знову натисніть «Enter». 
 8.3.7. Зайдіть у вікно Мал.8 «Запуск». 

  
Переведіть режим роботи з «Ручн» на «Автомат». По замовчуванню при подачі напруги встановлено 
режим «Автомат». 
Активізуйте зелену кнопку «Пуск» та натисніть «Enter». Можна це зробити і з «Головне вікно1». 

8.3.8. Зайдіть в «Головне вікно1» 
 

    
Активізуйте зелену кнопку «Пуск» та натисніть «Enter». При цьому у «Головному вікні 1» в 

рядку режим котла будуть відображатись назви режимів роботи котла: Розпал; Вивід на режим; 
Підтримання температури.  

 
9. РОБОЧИЙ (ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ) РЕЖИМ КОТЛА 

 
9.1 Робоча теплопродуктивність котла регулюється автоматично в залежності від необхідної 

температури подачі. 
 9.2   Під час роботи котла слід слідкувати за: 
9.2.1. Тиском води в котлі при зменшенні чи підвищенні тиску наступає аварійний режим. Якщо не 

вирівняти значення тиску води в котлі до необхідного то котел зупиниться. У випадку вирівняння 
необхідного значення тиску котел вийде з аварійного режиму і продовжиться робота в автоматичному 
режимі. 

9.2.2. За кількістю палива в бункері для палива. По мірі його зменшення доповнювати. Щоб не 
зупинився котел. Для зменшення попадання диму бункер можна на час загрузки повернути перемикач 
мал..3 поз.7 в положення «стоп». Що приведе до одночасної зупинки основного вентилятора та 
вентилятора дверей. При цьому димосос продовжуватиме працювати. Процес горіння не зупиниться. 
По закінченню загрузки знову перевести перемикач мал..3 поз.7 в положення «робота». 
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9.2.3. Кількістю золи в бункері для золи. По мірі наповнення слід від стикувати бункер золи та 
випорожнити його. Для від стикування бункера поверніть ручки на патрубку шнека золи в сторони від 
шнека.  

9.2.4. Роботою механізмів, вентиляторів, насосів, значенням температур у «головному вікні1» 
мал..22 індикатора контролера. 

9.2.5. Періодично в залежності від кількості та виду спаленого палива зупиняйте котел для його 
очистки. 

9.3  Потрібно пам’ятати: 
- дозволяється залишати котел без постійного нагляду тільки після зупинки всіх механізмів та 
припинення горіння палива; 
- дозволяється відкривати двері тільки при непрацюючому котлі.  
 

10. ЗУПИНКА КОТЛА 
 

10.1. При ручній зупинці котла в меню на контролері «Головного вікна1» мал..22. активізується 
червона кнопка «Стоп» та натискається «Enter» при цьому запускається підпрограма «зупинки котла». 
Відповідно до якої, зупиняється шнек подачі палива з бункера і проводиться допалювання палива в 
котлі, видалення золи з котла. Продувка конвективної частини теплообмінника повітряними 
клапанами стиснутим повітрям. При досягненні температури в котлі певних значень відбувається 
автоматична зупинка приводу колосників, приводу шнека золи та вентиляторів котла. Після чого 
можна відкривати двері котла для його очистки.  

Для повторного запуску необхідно активізуванні кнопки «Пуск» у «Головному вікні1» мал..22. 
при умові, що шнек подачі палива з бункера заповнений, котел почне працювати в автоматичному 
режимі. 

10.2. Забороняється випускати воду з котла без дозволу адміністрації. 
10.3. При отриманні дозволу, випускати воду з котла слід після зниження температури води у 

котлі до 50 ºС. 
 

11. АВАРІЙНА ЗУПИНКА КОТЛА 
11.1. В процесі роботи котла при виникненні неполадок в залежності від їх виду на контролері у 

відповідних вікнах аварій висвічується назва аварії. Засвічується червона лампочка на пульті 
керування та лунає дзвінок, що розміщений в пульті. При цьому наступає процес аварійної 
зупинки котла при якому в залежності від виду аварії відбуваються процеси по зупинці котла.  

 11.2. Якщо в процесі роботи котла, пропадає живлення, то при його появі котел виходить на 
відповідний режим роботи в залежності від температурного режиму котла на час появи електроенергії. 
При відключенні електроенергії без попередження необхідно слідкувати за тиском води в котлі. 

11.3. Оператор котла зобов’язаний терміново зупинити котел і повідомити про це адміністрацію 
в наступних аварійних випадках: 

- стався витік води з котла; 
- відбулося закипання води в котлі; 
- в основних елементах котла виявлені тріщини, випуклості, пропуски у зварювальних 

з’єднаннях, обриви в зв’язках; 
- виник вибух у топці, газоході котла; 
- пошкоджені елементи котла, виникла небезпека для персоналу або небезпечне 

руйнування котла. 
- виникла пожежа в котельні. 

11.2. Причина аварійної зупинки котла повинна бути записана в змінному журналі. 
11.3. При появі витоку в місцях зварювання труб, при несправності арматури, не потребуючи 

негайної зупинки котла, персонал зобов’язаний негайно повідомити про це особу, відповідальну за 
технічний стан і безпечну експлуатацію. 
 

12. ЧИЩЕННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ КОТЛА 
 

12.1 Догляд за котлом та ремонт проводяться  власником котла або обслуговуючою фірмою. 
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12.2 Котел потребує періодичного чищення під час роботи. Це особливо важливо для правильної 
експлуатації і ефективності спалювання палива. Необхідне періодичне (в залежності від виду палива) 
чищення котла, особливо конвективної частини теплообмінника, димоходу та димососу.  
  Чищення окремих елементів котла:   
- Чищення поверхні стінок передніх поз.33 Мал.1та задніх дверей поз.34 Мал.1. 
- Чищення поверхні колосникової решітки виконується через передні двери. 
- Чищення поверхні піддону здійснюється через лючки поз.44 Мал.1 з лівої сторони піддону.  
- Видалення золи з бункера проводиться його відстикуванням та транспортуванням  бункера у 
відповідне місце з послідуючим відкриванням кришки бункера, перевертанням і вигрібанням золи. 
Також періодично необхідно чистити вентилятори, щоб не допускати накопичення пилу на робочих 
колесах. 
Після закінчення опалювального сезону не потрібно зливати воду з котла (при закритій системі 
опалення), проте слід ретельно очистити топку та конвективну частину теплообмінника та димоходу. 
Надалі всі роботи, пов’язані з перевіркою, очищенням і ремонтом  газоходу повинні виконуватися 
тільки виробничо-експлуатаційною  організацією. 
Для продовження строку експлуатації котла, рекомендується на час простою тримати котел закритим, 
щоб не дати можливості повітрю потрапляти всередину котла, а при зберіганні рекомендується його 
просушити.  

13. ГАРАНТІЙНІ ОБОВ'ЯЗКИ 
 

13.1. Завод-виробник гарантує відповідність котла обов’язковим вимогам ТУ У25.2-24175498-
035:2013 при дотриманні правил монтажу, зберігання, транспортування і експлуатації. 

13.2. Гарантійний термін експлуатації - 18 місяців з дня запуску котла в експлуатацію або не 
більше 30 місяців з дня продажу. 

13.3. Протягом гарантійного терміну неполадки, які виникли з вини заводу, усуваються 
представниками заводу-виробника або місцевими сервісними службами з доставкою необхідних 
запасних частин за рахунок заводу-виробника. Про виконання ремонту повинна бути зроблена відмітка 
в даному керівництві   (Додаток 2). 

13.4. У випадку виходу із ладу будь-якого вузла котла в період гарантійного терміну експлуатації 
спеціаліст спеціалізованої монтажно-налагоджувальної організації складає акт про перевірку котла, 
який разом з заповненим відривним гарантійним талоном, копією талона на введення котла в 
експлуатацію і дефектним вузлом направляється власником підприємству-виробнику. 
Попередньо власник по телефону повідомляє виробника про вихід котла з ладу. Якщо підтверджується, 
що поломка сталася з вини підприємства-виробника, то усунення недоліків, ремонт або заміна 
дефектного вузла проводиться за рахунок виробника. 
При відсутності дефектного вузла або акта  підприємство-виробник претензії не приймає.  
 
 
 
   УВАГА ! 

      Власник котла втрачає право на гарантійне обслуговування, а підприємство-виробник не несе 
відповідальності, не гарантує безвідмовну роботу і знімає котел з гарантії у випадках: 

недотримання правил установки, експлуатації, обслуговування котла; 
недбалого зберігання, поводження і транспортування котла власником або торгуючою 

організацією; 
якщо монтаж і ремонт котла виконувались особами, які не мають на це відповідного дозволу; 
відсутності заповненого контрольного талону на введення котла в експлуатацію; 
внесення змін чи доробок власником в конструкцію котла, не передбачених нормативними 

документами підприємства – виробника; 
відсутності штампа торгуючої організації в талоні на гарантійний ремонт і свідоцтві про 

продаж. 
вразі розмороження чи перегріву з подальшою подачею холодної води, внаслідок чого виникнула 

тріщина котла. 
після продажу котла претензії по некомплектності, механічних і термічних пошкодженнях не 

приймаються. 
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       13.5. У випадку виходу з ладу будь-якого вузла котла в період гарантійного терміну експлуатації з 
вини власника або несправності котла після закінчення гарантійного терміну експлуатації, 
підприємство-виробник може провести заміну або ремонт несправного вузла за рахунок власника. 
       13.6. Термін експлуатації котла – не менше 10 років. 
       13.7. Після закінчення терміну служби котла, відраховуючи з дати його випуску, споживач повинен 
припинити його подальшу експлуатацію і викликати представника обслуговуючої експлуатаційної 
організації для ухвалення їм рішення про можливість продовження терміну служби котла. Невиконання 
вказаних дій споживачем може призвести до створення аварійної ситуації і заподіяти шкоду здоров'ю і 
майну громадян.  
 

14. СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ КОТЛА 
 

Котел твердопаливний стальний   "Данко-250ТСм" заводський  № ____________  відповідає вимогам 
конструкторської документації, ТУ і визнаний придатним для експлуатації.  
:   ВТК 
Випробування на герметичність теплообмінника №______________________  проведено 
_________________________________       ____________        __________ 
/Прізвище, Ім'я, По- батькові/                            /підпис/                        /дата/ 
Котел зібраний бригадою 
_________________________________       ____________        __________ 
/Прізвище, Ім'я, По- батькові/                            /підпис/                       /дата/ 
М.П.                                                               Дата випуску  _______________ 
 
 

15. СВІДОЦТВО ПРО КОНСЕРВАЦІЮ, УПАКОВКУ І ЗБЕРІГАННЯ 
 
   14.1. Котел твердопаливний стальний "Данко-250ТСм" заводський №____________    підданий 
консервації і упаковці згідно ГОСТ 9.014-78. 
 
“_____” _____________________  _________ р. 
 
Умови зберігання - 4 згідно ГОСТ І5І50-69  
Пакувальник___________________________________________________ 
14.2. Упакований котел зберігається в тарі заводу-виробника в закритому приміщенні або під навісом в 
вертикальному положенні в один ярус. 
Примітка: заповнюваний в п.13 і п.14 текст дозволяється замінювати наклеєною в керівництво з 
експлуатації етикеткою, що містить ці відомості. 
 
 

16. СВІДОЦТВО ПРО ПРОДАЖ 
 

Котел твердопаливний стальний "Данко-250ТСм" заводський №_____________ 
 Проданий  магазином      
________________________________________________________________________ 
                                       /найменування торгуючої організації/ 
"_____" ___________________ ________ р. 
Штамп магазину    ________________________/підпис/ 
Я покупець своїм підписом підтверджую отримання котла в повній комплектації без механічних і 
термічних пошкоджень та наявності: «Настанови по експлуатації», «Інструкції по монтажу» та 
«Паспорта котла». 
З правилами використання, призначенням, з правилами технічного обслуговування, гарантійними 
зобов’язаннями – ознайомлений. 

_________               _____________________________           
                           (дата)                       (прізвище та підпис покупця) 
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Приватне акціонерне товариство "Агроресурс" 
33001 м. Рівне, вул. Нижньодворецька, 35. 
тел. (0362) 26-34-01, 26-65-02 
 
ТАЛОН № 1 
на гарантійний ремонт котла 
   Заводський № ____________________________ 
   Проданий магазином ______________________________ 
                                   
    __________________________________________________________ 
(найменування торгуючої організації, адреса) 
Дата продажу «____»_____________ 20___р. 
 
Штамп магазину                            Продавець_____________________ 
(підпис) 
 
Власник (П.І.Б., адреса)______________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 
    Виконані роботи по усуненню несправностей 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
Майстер (П.І.Б.)______________________________________ 
Дата ремонту  «____»_____________ 20___р. 
  _____________________ 
    (підпис майстра)        (підпис власника) 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖУЮ 
________________________________________________________________
________________________________ 
(найменування сервісного центру) 
 
_________________   ____________/_______________/ 
             (посада)                     (підпис)                (П.І.Б.) 
    
       «____»_____________ 20___р.        М.П. 
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Заповнює виконавець 
 
Виконавець __________________________________________________ 
                                                           (організація, адреса, телефон) 
_____________________________________________________________ 
 
Номер, під яким котел узятий на гарантійний облік №_______________ 
 
Причина ремонту. Назва заміненого комплектуючого виробу, складової частини:  
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
Дата ремонту_______________ 201__ р. 
 
Особа, яка виконала ремонт        _________________________________ 
                                                                                           (П.І.Б..,  підпис) 
 
                                                                                                     
                                                М.П. 
 
 
Підпис власника котла, що підтверджує виконання робіт з гарантійного ремонту __________________ 
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Приватне акціонерне товариство "Агроресурс" 
33001 м. Рівне, вул. Нижньодворецька, 35. 
тел. (0362) 26-34-01, 26-65-02 
 
ТАЛОН № 2 
на гарантійний ремонт котла 
   Заводський № ____________________________ 
   Проданий магазином ______________________________ 
                                   
    __________________________________________________________ 
(найменування торгуючої організації, адреса) 
Дата продажу «____»_____________ 20___р. 
 
Штамп магазину                            Продавець_____________________ 
(підпис) 
 
Власник (П.І.Б., адреса)______________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 
    Виконані роботи по усуненню несправностей 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
Майстер (П.І.Б.)______________________________________ 
Дата ремонту  «____»_____________ 20___р. 
  _____________________ 
    (підпис майстра)        (підпис власника) 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖУЮ 
________________________________________________________________
________________________________ 
(найменування сервісного центру) 
 
_________________   ____________/_______________/ 
             (посада)                     (підпис)                (П.І.Б.) 
    
       «____»_____________ 20___р.        М.П. 
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Заповнює виконавець 
 
Виконавець __________________________________________________ 
                                                           (організація, адреса, телефон) 
_____________________________________________________________ 
 
Номер, під яким котел узятий на гарантійний облік №_______________ 
 
Причина ремонту. Назва заміненого комплектуючого виробу, складової частини:  
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
Дата ремонту_______________ 201__ р. 
 
Особа, яка виконала ремонт        _________________________________ 
                                                                                           (П.І.Б..,  підпис) 
 
                                                                                                     
                                                М.П. 
 
 
Підпис власника котла, що підтверджує виконання робіт з гарантійного ремонту __________________ 
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Додаток 1 
 
КОНТРОЛЬНИЙ ТАЛОН НА УСТАНОВКУ КОТЛА 
 
Марка_______________________ Заводський №______________ 
 
1. Дані про організацію, яка виконувала монтаж. 
 

Найменування 
Адреса (з індексом) 
 
Телефон (з кодом) 
№ ліцензії 
П.І.Б. і підпис особи, що виконувала монтаж 
 
 
Дата монтажу «         »                        20     р.                            М.П. 

 
2. Дані про організацію, яка виконувала пусконалагоджувальні роботи і ввід в експлуатацію. 
 

Найменування 
Адреса (з індексом) 
 
Телефон (з кодом) 
№ ліцензії 
П.І.Б. і підпис особи, що виконувала налагоджувальні роботи 
 
 
Дата налагодження «_____»____________20___р.                       М.П. 

 
 
 
Підтверджую, що інструктаж мною прослуханий, з правилами експлуатації ознайомлений, з 
гарантійними умовами згідний. 
 
 
Абонент _______________________________ __________________ 
                                              (П.І.Б. )                                            (підпис) 
 
               «_____»_________________20___р.   
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Додаток 2 
 
ВІДМІТКИ 
ПРО НЕПОЛАДКИ, ЗАМІНИ ДЕТАЛЕЙ І РЕМОНТУ 
 

Дата Характеристика неполадок, найменування 
замінених деталей 

Ким виконаний 
ремонт 

Підпис 
особи, яка 
виконувала 
ремонт 
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Адреси гарантійних та сервісних центрів 
Приватного акціонерного товариства «Агроресурс» 
 

03027,  м. Київ, проспект Голосіївський, 93, офіс №101 
           ПП «Енержі Капітал» т.: 8 (044) 229-00-29, 259-92-50, 259-92-52 

07000,  м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 31 
           ТзОВ «Зігда» т.: 8 (0542) 52-70-09, 52-43-73 

14000,  м. Чернігів, вул. 77 Гвардійської Дивізії, 1 
           ТОВ «Вена» т.: 8 (0462) 653-058 

21000,  м. Вінниця, вул. Стеценка, 24 
           ТОВ «Гранд ЛТД» т.: 8 (0432) 55-42-92 

10000,  м. Житомир, вул. Вокзальна, 14 
           ПП «Процко Микола Іванович»  
           т.: 063-811-35-99;  066-223-16-72; 
           т.: 098-907-38-93; 8 (0412) 46-42-10 

20700,  м. Сміла, Черкаська обл. 
           ПП «Жуковін Дмитро Валентинович» т.: 096-526-83-27 

83000,  м. Донецьк, вул. Сєчєнова, 40 
           ТОВ «ДЮС Трейд» «Гаряча точка» т.: 0800-301-617 

69000,  м. Запоріжжя, вул. Південне Шоссе, 52 
           Маг. «Газовик»,  т.: (061) 224-70-91 

40030,  м. Суми, вул. Лебединська, 19 
           ТОВ «Агротехсервіс» т.: 8 (0542) 25-79-24, 050-021-25-65 

95015,  АР Крим, м. Сімферополь, вул. Субхі, 1 
           ТзОВ «Кримтеплосервіс» т.: 8 (0652) 54-94-94 

89600,  м. Мукачево, Закарпатська обл., вул. Кооперативна, 46 
           ТзОВ «Віком» т.: 8 (03131) 7-73-37, 099-797-44-30 

91015,  м. Луганськ, вул. Советская, 14 
           МПВП «Промременерго» т.: 8 (06242) 65-68-72, 050-547-77-67, 050-668-01-43 

41600,  м. Конотоп, Сумська обл., вул. Ватутіна, 1 
           ПП «Сантехком» (Кліматкомфорт) т.: 067-901-34-57, 067-540-71-67 
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Додаток 3 
Безпечна робота котла. 

Безпечна робота котла реалізована елементами котла та системою автоматичного управління, що 
реалізована в програмному забезпеченні контролера котла. 

 
1. Котел має слідуючи елементи, які забезпечують безпечну експлуатацію 

котла: 
1.1. У водяній частині теплообмінника навколо труб встановлено змійовик 5 (див. Мал.1), який 

призначений для аварійного охолодження води з метою запобігання її закипання. 
1.2. На виході даного змійовика встановлено аварійний термостатичний  клапан безпеки 6.  

      1.3. Для запобігання руйнування теплообмінника при накопиченні СО передбачено вибуховий 
клапан 9, що з’єднує простір топки 10 з димоходом 11. 
     1.4. Також на верхній частині теплообмінника знаходяться патрубки під'єднання запобіжних 
клапанів основного 13 та еталонного 14. 
    1.5. Встановлено датчики тиску води мін 20 та мах 21. 
     1.6. Керування усіма механізмами і процесом горіння в котлі здійснює пульт керування 39, в якому 
розміщено контролер котла, якій забезпечує правильну та безпечну експлуатацію котла . 

2. Структура системи автоматичного управління. 
В системі управління процесом встановлюються: 
♦ датчики та сигналізатори параметрів по місцю: 
- Д1 - датчик температури  зовнішнього повітря. 
  Тип ST-01. Шкала приладу (-30…+50) °С. Діапазон зміни параметру (-30…+10)°С. Вихідний 

сигнал Pt1000. 
- Д2 - датчик температури теплоносія на виході з котла 
   Тип STw-04. Шкала приладу (0…+150) °С. Діапазон зміни параметру (+15…+100)°С. Вихідний 

сигнал Pt1000. 
- Д3 - датчик температури теплоносія на вході в котел  
  Тип STw-01. Шкала приладу (0…+90) °С. Діапазон зміни параметру (+15…+75)°С. Вихідний 
сигнал Pt1000. 
- Д4 - датчик температури димних газів на виході з топки котла до конвективної частини 

теплообмінника котла 
 Тип ТНН 1-27-N-2-И-160-ХL-6-А-(0…+1200)°С. Шкала приладу (0…+1200)°С. Діапазон зміни 
параметру (+50…+700)°С. Сигнал   подається на перетворювач, який видає на контролер 
аналоговий сигнал (0-10)В.  
- Д5 - датчик температури димних газів на виході з конвективної частини теплообмінника котла 
 Тип Pt100-B-3-160-6-М20х1,5-120-Д-(-50…+500)°С. Шкала приладу (-50…+500)°С. Діапазон 
зміни параметру (+50…+400)°С. Сигнал   подається на перетворювач, який видає на контролер 
аналоговий сигнал (0-10)В. 
- Д7 - сигналізатор тиску води в котлі 
 Два дискретних вихідних сигнали «зменшення тиску» та «підвищення тиску» – безпотенційні 
контакти.    
- Д8 – датчик розрідження повітря в печі 

   Діапазон вимірювання (-50…+50)Па. Діапазон зміни параметру (-50…0)Па. Аналоговий сигнал (0-
10)В. 
- Д9 - сигналізатор положення передніх дверей 
Дискретний вихідний сигнал – безпотенційний контакт, що розмикається при відкритті дверей. 
- Д10 - сигналізатор положення задніх дверей закрито-відкрито дискретний розмикання 
Дискретний вихідний сигнал – безпотенційний контакт, що розмикається при відкритті дверей. 
- Д11 - сигналізатор перепаду тиску на нижньому вентиляторі  
Дискретний вихідний сигнал – безпотенційний контакт. 
- Д12 - сигналізатор перепаду тиску на вентиляторі дверей  
Дискретний вихідний сигнал – безпотенційний контакт. 
3. Робота системи при розпалюванні котла. 
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При натисканні кнопки «Пуск» в меню контролера процес вмикання котла здійснюється тільки 
при наявності наступних умов: 

- передні двері топки закрито (наявність сигналу від кінцевого вимикача стану дверей Д9); 
- задні двері топки закрито (наявність сигналу від кінцевого вимикача стану дверей Д10); 
- температура теплоносія в котлі нижче 95ºС (сигнал від датчика Д2); 
- тиск теплоносія в котлі в заданих межах роботи 0,8-3 бара (відсутність сигналів від датчика Д7). 
У випадку не виконання перерахованих умов на контролері висвічується причина не запуску котла 

з аварійним сигналом. 
4. Робота механізмів котла при виникненні аварійного стану. 

4.1 При аварії шнеку видалення золи. 
4.1.1 шнек подачі палива з бункера зупиняється. 
4.1.2 привід колосників працює в попередньому режимі до падіння температури води на виході з 

котла нижче температури на час настання аварійного режиму на 20 ºС і зупиняються. 
4.1.3 вентилятори працюють в попередньому режимі до падіння температури на виході з котла 

нижче температури на час настання аварійного режиму на 20 ºС і зупиняються. 
4.1.4 димосос працює в попередньому режимі до падіння температури на виході з димоходу котла 

20 ºС і зупиняються. 
4.1.5 насос  циркуляції теплоносія дверей працює в попередньому режимі до падіння температури 

на виході з котла 30 ºС і зупиняються. 
4.1.6 котловий насос працює в попередньому режимі до падіння температури на виході з котла 30 

ºС і зупиняються. 
4.2 При аварії вентилятора нижнього (основного). 
4.2.1 шнек подачі палива з бункера зупиняється. 
4.2.2 привід колосників працює в попередньому режимі до падіння температури води на виході з 

котла нижче температури на час настання аварійного режиму на 20 ºС і зупиняються. 
4.2.3 вентилятор дверей працюють в попередньому режимі до падіння температури на виході з 

котла нижче температури на час настання аварійного режиму на 20 ºС і зупиняються. 
4.2.4 димосос працює в попередньому режимі до падіння температури на виході з димоходу котла 

20 ºС і зупиняються. 
4.2.5 шнек золи працює в попередньому режимі до падіння температури води на виході з котла 

нижче температури на час настання аварійного режиму на 20 ºС і зупиняються. 
4.2.6 насос  циркуляції теплоносія дверей працює в попередньому режимі до падіння температури 

на виході з котла 30 ºС і зупиняються. 
4.2.7 котловий насос працює в попередньому режимі до падіння температури на виході з котла 30 

ºС і зупиняються. 
 
 
4.3 При аварії насосу циркуляції теплоносія дверей. 
4.3.1 шнек подачі палива з бункера зупиняється. 
4.3.2 привід колосників працює в попередньому режимі до падіння температури води на виході з 

котла нижче температури на час настання аварійного режиму на 20 ºС і зупиняються.. 
4.3.3 вентилятори працюють в попередньому режимі до падіння температури на виході з котла 

нижче температури на час настання аварійного режиму на 20 ºС і зупиняються. 
4.3.4 димосос працює в попередньому режимі до падіння температури на виході з димоходу котла 

20 ºС і зупиняються. 
4.3.5 шнек золи працює в попередньому режимі до падіння температури води на виході з котла 

нижче температури на час настання аварійного режиму на 20 ºС і зупиняються. 
4.3.6 котловий насос працює в попередньому режимі до падіння температури на виході з котла 30 

ºС і зупиняються. 
 
4.4 При аварії котлового насосу. 
4.4.1 шнек подачі палива з бункера зупиняється. 
4.4.2 привід колосників працює в попередньому режимі до падіння температури води на виході з 

котла нижче температури на час настання аварійного режиму на 20 ºС і зупиняються. 
4.4.3 вентилятор дверей зупиняється. 



 36 

7.4.4 вентилятор нижній зупиняється. 
4.4.5 димосос переходить на мінімальний режим роботи (10Па) по датчику розрідження Д8, 

працює до падіння температури на виході з димоходу котла 20 ºС і зупиняються. 
4.4.6 шнек золи працює в попередньому режимі до падіння температури води на виході з котла 

нижче температури на час настання аварійного режиму на 20 ºС і зупиняються. 
4.4.7 насоса  циркуляції теплоносія дверей працює в попередньому режимі до падіння температури 

на виході з котла 30 ºС і зупиняються. 
 
4.5 При аварії шнеку подачі палива. 
4.5.1 привід колосників працює в попередньому режимі до падіння температури води на виході з 

котла нижче температури на час настання аварійного режиму на 20 ºС і зупиняються. 
4.5.2 вентилятори працюють в попередньому режимі до падіння температури на виході з котла 

нижче температури на час настання аварійного режиму на 20 ºС і зупиняються. 
4.5.3 димосос працює в попередньому режимі до падіння температури на виході з димоходу котла 

20 ºС і зупиняються. 
4.5.4 шнек золи працює в попередньому режимі до падіння температури води на виході з котла 

нижче температури на час настання аварійного режиму на 20 ºС і зупиняються. 
4.5.5 насос  циркуляції теплоносія дверей працює в попередньому режимі до падіння температури 

води на виході з котла 30 ºС і зупиняються. 
4.5.6 котловий насос працює в попередньому режимі до падіння температури води на виході з 

котла 30 ºС і зупиняються. 
 
 
4.6 При аварії димососу. 
7.6.1 шнек подача палива з бункера зупиняється. 
4.6.2 вентилятори працюють в попередньому режимі до падіння температури на виході з котла 

нижче температури на час настання аварійного режиму на 20 ºС і зупиняються. 
4.6.3 шнек золи працює в попередньому режимі до падіння температури води на виході з котла 

нижче температури на час настання аварійного режиму на 20 ºС і зупиняються. 
4.6.4 привід колосників працює в попередньому режимі до падіння температури води на виході з 

котла нижче температури на час настання аварійного режиму на 20 ºС і зупиняються. 
4.6.5 насос  циркуляції теплоносія дверей працює в попередньому режимі до падіння температури 

води на виході з котла 30 ºС і зупиняються. 
4.6.6 котловий насос працює в попередньому режимі до падіння температури води на виході з 

котла 30 ºС і зупиняються. 
 
4.7 При аварії приводу колосників. 
4.7.1 шнек подача палива з бункера працює попередньому режимі. 
4.7.2 вентилятори працюють в попередньому режимі  
4.7.3 димосос працює в попередньому режимі. 
4.7.4 насос  циркуляції теплоносія дверей працює в попередньому режимі.  
4.7.5 котловий насос працює в попередньому режимі . 
4.7.6 шнек золи працює в попередньому режимі. 
 
4.8 При аварії вентилятора дверей. 
4.8.1 шнек подача палива з бункера працює попередньому режимі. 
4.8.2 привід колосників працює в попередньому режимі. 
4.8.3 вентилятор нижній працюють в попередньому режимі  
4.8.4 димосос працює в попередньому режимі. 
4.8.5 насос  циркуляції теплоносія дверей працює в попередньому. 
4.8.6 котловий насос працює в попередньому режимі.  
4.8.7 шнек золи працює в попередньому режимі. 
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4.9 При надходженні аварійних сигналів з датчиків. 
4.9.1 при надходженні сигналу «Температура теплоносія на виході з котла вище 95°С» з 

датчика температури Д2 запускається «підпрограма аварійної зупинки котла» (див.п.5) і видається 
сигнал аварії.  

4.9.2 при надходженні сигналу «Низький тиск води в котлі» з сигналізатора Д7 запускається 
«підпрограма аварійної зупинки котла» (див.п.5) і видається сигнал аварії. 

4.9.3 при надходженні сигналу «Високий тиск води в котлі» з сигналізатора Д7 запускається 
«підпрограма аварійної зупинки котла» (див.п.5) і видається сигнал аварії. 

4.9.4 при надходженні сигналу «Передні двері відкрито» з сигналізатора Д9 через 30с 
запускається «підпрограма аварійної зупинки котла» (див.п.5) і видається сигнал аварії. 

4.9.5 при надходженні сигналу «Задні двері відкрито» з сигналізатора Д10 через 30с запускається 
«підпрограма аварійної зупинки котла» (див.п.5) і видається сигнал аварії. 

 
4.10 При аварії датчиків. 

4.10.1 При аварії Д1 - датчика температури зовнішнього повітря (вихід значення виміряної 
температури за межі (-30…+10)°С) котел переходить на режим роботи по постійній температурі 
відповідно до остатнього значення виміряної зовнішньої температури з видачею сигналу про аварію 
датчика; 

4.10.2 При аварії Д2 - датчика температури теплоносія на виході з котла (вихід значення 
виміряної температури за межі (+15…+100)°С) запускається «підпрограма аварійної зупинки котла» 
(див. п.5) з видачею сигналу про аварію датчика; 

4.10.3 При аварії Д3 – датчика температури теплоносія на вході в котел (вихід значення 
виміряної температури за межі (+15…+75)°С) видається сигнал про аварію датчика; 

4.10.4 При аварії  Д4 - датчика температури димних газів на виході з топки котла до 
конвективної частини теплообмінника (вихід сигналу за межі (1…9)В) видається сигнал про аварію 
датчика; 

4.10.5 При аварії Д5 - датчика температури димних газів на виході з конвективної частини 
теплообмінника котла (вихід сигналу за межі (1…9)В) запускається «підпрограма аварійної зупинки 
котла» (див. п.5) з видачею сигналу про аварію датчика; 

4.10.7 При аварії  Д8 – датчика розрідження в топці котла (вихід сигналу за межі (1…9)В) 
запускається «підпрограма аварійної зупинки котла» (див. п.5) з видачею сигналу про аварію датчика; 
 

5. Підпрограма аварійної зупинки котла. 
5.1 шнек подачі палива з бункера зупиняється. 
5.2 привід колосників працює в попередньому режимі до падіння температури води на виході з 

котла нижче температури на час настання аварійного режиму на 20 ºС і зупиняються. 
5.3 вентилятори працюють в попередньому режимі до падіння температури на виході з котла 

нижче температури на час настання аварійного режиму на 20 ºС і зупиняються. 
5.4 димосос працює в попередньому режимі до падіння температури на виході з димоходу котла 

20 ºС і зупиняються. 
5.5 насос  циркуляції теплоносія дверей працює в попередньому режимі до падіння температури 

на виході з котла 30 ºС і зупиняються. 
5.6 котловий насос працює в попередньому режимі до падіння температури на виході з котла 30 

ºС і зупиняються 
5.7 шнек золи працює в попередньому режимі до падіння температури води на виході з котла 

нижче температури на час настання аварійного режиму на 20 ºС і зупиняються 
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Додаток 4 
 

537 ABC 
 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
537 ABC является электронным предохранительным 
устройством факела для управления (контроля) 
газовых агрегатов с использованием принципа 
детектирования факела. Автоматическое устройство 
537 ABC было разработано для бытовых (внутренних) 
газовых агрегатов с или без нагнетателя в цепи горения, 
с прямым воспламенением или с воспламенением 
посредством прерывистого пилота в области 
применения, где требуется или энергонезависимая 
блокировка, или энергозависимая. 
Серия изделий 537 ABC была специально разработана 
для крепления на многофункциональном управлении 
(контроле) SIT 840, 845 и 848 SIGMA посредством 
особого пластикового контейнера, который включает в 
себя тело клапана и упрощенное подсоединение 
электромагнитных клапанов. 
537 ABC является устройством для управления 
автоматическим воспламенением для областей 
применения с прерывистым функционированием в соответствии с EN 298 для: 
- бойлеров с природным тягой 
- бойлеров с вентилятором, включая динамическое 
управление (контроль) реле воздушного давления. 
Справочный стандарт: EN 298 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 

● Температура окр. среды -20... до +60 "С  ● Регулировка времени Минимальное время ожидания (Tw) или 
   Минимальное время продувки (Tp): 
● Влажность 95% макс при 40"C  1,5 … 40 сек 
   Максимальное время безопасности (Ts): 
● Напряжение питания 230 Vac- 5% +10%, 50-60 Hz  3 … 60 сек 
    
● Энергопотребление 10 VA ● Обнаружение факела Минимальный ток пламени: 
   0,5 мА 
● Расчетные электрические Газ. клапаны:  Рекомендованный ток пламени: 
параметры 230 Vac, 0,5 A, cos φ ≥ 0,4  > троекратного минимального тока 
 Вентилятор: 230 Vac, 1 A,    
 cos φ ≥ 0,4 (вариантное) ● Предохранители Внутренний: 4А и более 
 Сигнал тревоги: 230 Vac, 1 A,  Внешний: 3,15 А, более или менее в  
 cos φ = 1  Зависимости от электрических нагрузок 
   Этот предохранитель защищает 
● Электрические соединения Высоковольтный зонд: установлен   Устройство в случае перегрузок или 
 охватываемый соединитель 2,8 х 0,5  Короткого замыкания и предотвращает 
 мм  Воздействие на внутренний  
 Зонд определения факела: установлен  предохранитель 
 Охватываемый соединитель   
 4,8 х 0,5 мм ● Воспламенение Напряжение воспламенения: 15 KV при 
 Другие соединители: охватываемый  Нагрузке 30 pF 
 MOLEX серия 2599, подходит для  Частота повторения (следования): 
 Охватывающего соединения MOLEX  25 Hz стандарт 25 (1+25 Hz) 
 Серия 3001 и 3002 или совместимого  Максимальная длинна кабеля: 2 м 
   Рекомендованный искровой промежуток: 
● Степень защиты Стандартная IP 40  2 – 4 м 
 IP 44 с прокладками   
  ● Монтаж Объединен с устройствами многофункцио- 
   Нального управления газом SIT SIGMA 
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537 ABC 
0.537.001 0.507.001 3 1.5 10 Нет Энергонезависимая DBI IP 44 
0.537.003 0.507.003 2 1.5 10 Нет Энергонезависимая DBI IP 40 

0.537.009 0.507.009 2 1.5 5 Нет Энергонезависимая DBI IP 44 
0.537.301 0.507.301 3 1.5 10 Да Энергонезависимая   
0.537.304 0.507.304 3 1.5 10 Да Энергонезависимая DBI IP 40 

0.537.305 0.507.305 1 1.5 5 Да Энергонезависимая DBI IP 40 
0.537.401 0.507.401 3 1.5 10 Да Энергонезависимая DBI IP 40 

 
(*) DBI: Прямое воспламенение горелки 
      IP: Воспламенение посредством прерывистого пилота 
 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 

№ Код Описание К-
во № Код Описание К-

во 

1 0.948.074 Прокладка (защита IP 
44) 100 3b 0.996.095 Корпус molex 3001 (3 

позиции) 100 

2 0.996.093 Терминал molex 3001 100 3c 0.996.096 Корпус molex 3001 (9 
позиции) 100 

3а 0.096.094 Корпус molex 3001 (2 
позиции) 100 3d 0.996.097 Корпус molex 3001 (12 

позиции) 100 

 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ  РАЗМЕРЫ 
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Додаток №5. 
 

840 SIGMA 
 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Два практически бесшумных автоматических 

клапана включения/выключения. 
- 840 SIGMA: - EV1 в классе В (по заказу класс А) 

   -  EV2 в классе D (по заказу класс C) 
Регулятор давления с сервоуправленем класса В. 
Устройство поэтапного воспламенения (вариант). 
Выход пилота (вариант) с фильтром. 
Входной фильтр. 
Выходной фильтр (вариант). 
Точки измерения входного и выходного давления с 
«захваченным» винтом. 
Находящиеся в распоряжении версии входа и выхода 
газа с охватываемым или охватывающим 
соединением, или для фланцевого соединения. 
 
Информация в соответствии с EN 126 
 
 
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
● Подсоединение газа Охватываемое соединение G 3/4 ISO 228 ● Регулятор давления Класс В 
 Или соединение с фланцами М4 (4) 

минимальная полная резьба 6 мм или 
охватываемое соединение Rp 1/2 ISO 7 
(версия 105) 

● Автоматический 
электромагнит 

EV1 класс А или В 
EV2 класс C или J 

● Позиция монтажа: Любая 
● Семейства газа: I, II, III 
● Максимальное входное  60 мБар 
давление газа  
● Настраиваемый диапазон 2…50 мБар 
выходного давления  
● Диапазон рабочей  0…60 °С 
температуры (-20…60 °С по заказу) 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Автоматические 

стопорные клапаны EV1 (B) EV2 (J) 
Напряжение (АС) 230V 50Hz Мощность (W) 4,3 2,0 

 24V 50Hz  4,6 2,0 
Степень электрической защиты: IP 40 с соединителем NAC 504 

 IP 40 с соединителем NAC 504 и 
прокладкой  

 
 

 
ПОТОКИ 

 
КЛАСС B+J 

I семейство 
(d=0,41) 

Q = 7 м3/час ∆p = 5 мБар 

II семейство 
(d=0,55) 

Q = 6 м3/час ∆p = 5 мБар 

III семейство 
(d=1,55) 

Q = 3,6 кг/час ∆p = 5 мБар 
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ОПИСАНИЕ 
 

 
1. Клапан EV1 включения/выключения с 

электромагнитным управлением. 
2. Клапан EV2 включения/выключения с 

электромагнитным управлением. 
3. Точка измерения входного давления. 
4. Точка измерения выходного давления. 
5. Подсоединение для компенсации 

регулятор давления/камера сгорания. 
6. Регулятор давления с сервоуправлением 
7. Выход пилота. 
8. Выход магистрального газа. 
9. Боковой выход. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАЗМЕРЫ 
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840 SIGMA 
 

0.840.014 C 230 V 50 Hz 3+50 / / 0+60 B+J 
0.840.016 A 230 V 50 Hz 2+50 / / 0+60 B+J 

 
 
 

КОНФИГУРАЦИЯ 
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ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 

№ Код Описание К-во № Код Описание К-во 
А1 0.967.158 220 V 50 Hz      

  Электромагнит (черный цвет)      
А2 0.967.159 24 V 50 Hz      

  Электромагнит (серый цвет)      
А3 0.967.165 220 V 50 Hz Электромагнит      

  Электромагнит (голубой цвет)      

 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

№ Код Описание К-во № Код Описание К-во 
1 0.925.133 Кольцевое уплотнение для бокового выхода 100 3e 0.960.404 EV1-EV2 разъем – кабель L= 580 мм 20 
2 0.953.082 EV1-EV2 винт разъема 100   (3 провода)  
3а 0.960.400 EV1-EV2 разъем – кабель L= 515 мм 20 4a 0.504.010 Соединитель/воспламенитель 504 NAC 20 

  (4 провода)    2 электрода, 5 проводов  
3b 0.960.401 EV1-EV2 разъем – кабель L= 620 мм 20 4b 0.504.011 Соединитель/воспламенитель 504 NAC 20 

  (3 провода)    2 электрода, 4 провода  
3c 0.960.402 EV1-EV2 разъем – кабель L= 1,070 мм 20 4c 0.504.012 Соединитель/воспламенитель 504 NAC 20 
  (3 провода)    2 электрода, 5 проводов  

3d 0.960.403 EV1-EV2 разъем – кабель L= 175 мм 20 4d 0.504.013 Соединитель/воспламенитель 504 NAC 20 
  (4 провода)    2 электрода, 5 проводов  
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