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1.ЗАГАЛЬНІ  ВКАЗІВКИ. 

 1.1. Котли опалювальні газові стальні «Рівнетерм -64С», 
«Рівнетерм-72С», «Рівнетерм-80ХС», «Рівнетерм-96С»,  (далі по 
тексту – котли),    ТУ У28.2-24175498 -002-2004, з  автоматичним  
двоступеневим регулюванням  потужності  та  робочим  тиском  води  
до 0,2 МПа (64, 72 кВт) 0,3 МПа (80, 96 кВт)  та максимальною  
температурою  води  на  виході  з  котла  до  90ºС, призначені  для  
роботи  в  складі  топкових  та  котелень, а  також теплопостачання  та  
ГВП  індивідуальних  житлових  будинків  і  споруд   комунально-
побутового  призначення,  обладнаних  системами  водяного  опалення  
з  примусовою  циркуляцією  теплоносія. Котли  мають  захист   по  
напрузі живлення.  В  клемних  терміналах    всіх  котлів  є  клеми, для  
підключення  зовнішніх  пристроїв  сигналізації.   

1.2. При  покупці  котла  перевірте  комплектність  і  товарний 
вигляд. Після  продажу  котла  покупцеві  завод-виробник  не  приймає   
претензій  по  некомплектності, товарному  вигляду  і  механічних  
пошкодженнях. 

1.3. Перед  експлуатацією  котла   уважно  ознайомтесь  з  
правилами  і  рекомендаціями, викладеними  в  цьому  керівництві. 
     1.4. Порушення  правил  експлуатації,  вказаних  в  керівництві, 

може  призвести  до  нещасного  випадку  і  вивести  котел  з  ладу. 
1.5. При  встановленні, експлуатації, технічному  обслуговуванні  та  

ремонті  котла  необхідно  дотримуватись  правил  безпеки  в газовому  
господарстві, правил  пожежної  безпеки, правил  безпечної  
експлуатації  водогрійних  котлів  та  спеціальні будівельні  норми  і  
правила. 

1.6. Монтаж  і  підключення  котла  повинна  виконувати 
спеціалізована  організація, яка  має  ліцензію  на  проведення 
монтажних  робіт  за  проектом, затвердженим (погодженим) 
підприємством  газового  господарства  у  встановленому  порядку, 
який  відповідає  вимогам  будівельних  норм і  правил  ДБНВ.2.5-20-
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2001 та „Правилами безпеки в газовому господарстві", затвердженими  
Держтехнаглядом  України  №5  13 травня  1992 р. 

1.7. Змонтований  котел  може  бути  введений  в  експлуатацію 
тільки  після  приймання  його  фахівцями  спеціалізованого 
підприємства  газового  господарства, інструктажу  власника  й 
обов’язковим  заповненням  контрольного  талону  на  встановлення  
(додаток А). 

1.8. Надалі  всі  роботи, пов’язані  з  газом (профілактичне 
обслуговування, регулювання, заміна  газових комбінованих  клапанів, 
пілотних  пальників), а  також  перевірка, очищення  і  ремонт  
газоходу  повинні  виконуватися  тільки  виробничо-експлуатаційною  
організацією  газового  господарства  з  записом  їх  у  додатку Б. 

1.9. Ремонт  і  догляд  за  системою  водяного  опалення 
проводяться  власником  котла  або  домоуправлінням. 

 
2. РЕКОМЕНДАЦІЇ  ПО  ЗАСТОСУВАННЮ 

     
2.1. Котли в  назві з  літерою  С   можуть працювати  автономно  в    
двоступеневому режимі, або в  режимі  повної  потужності.  Котли  
автоматично  підтримують задану  температуру  і  можуть  керувати  
роботою котлового насоса  та насоса  байпаса. Є  можливість 
послідовного підключення  другого аналогічного котла. Будь-який  
котел  виконання  -С  може  бути  ведучим  або  веденим  в  каскадах  з  
котлів . 
   Котел має можливість підключення кімнатного  термостата чи 
програматора з погодним регулюванням.  
Увага! Силові  релейні  виходи  панелі керування  розраховані  на  
силу  струму  не  більше  16 А. 
    На  лінії  подачі  газу  в  котельню  обов’язкове  встановлення 
стабілізатора  тиску  газу, або  редукційного  клапана . 
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           3.ТЕХНІЧНІ   ХАРАКТЕРИСТИКИ. 

3.1. Основні параметри котлів  приведені в табл. № 1. 
Таблиця №1 

Норма для котла 

 
 

№ 
 

 

 
 
 

Назва параметру 

 „
Рі

вн
ет
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м-

 6
4С

” 

„Р
ів

не
те

рм
- 7

2С
” 

„Р
ів

не
те

рм
- 8

0С
” 

„Р
ів

не
те

рм
- 9

6С
” 

1 2 3 4 5 6 
1 Вид газу Природний ГОСТ 5542 

2 

Тиск газу перед котлом, Па (mbar.) 
     - номінальний 
     - максимальний 
     - мінімальний 

 
1960 (200) 
3626 (37)                                       

588 (6)   

3 
Тиск  газу  на  соплах при 
номінальній потужності, Па(mbar.)   
( І+ІІ ступінь ) 

833(8,5) 833(8,5) 833 (8,5) 980 (10) 

4 Тиск  газу  на  соплах на першій 
ступені, Па (mbar.)      440 (4,0) 440 (4,0) 440 (4,5) 490 (5) 

5 Номінальна теплопродуктивність,  
кВт  ±10% ( І+ІІ ступінь ) 64 72  

80 
 

96 

6 Теплопродуктивність   І –ї ступені, 
кВт±10% 

45 50 62,5 70 

7 
Максимальна теплопродуктив-

ність  ,      кВт  ±10% 
64 72 

 
80 96 

8 
Температура води на виході з 

котла, не більше,  °С 90 90 
 

90 
 

90 

10 
Витрата теплоносія  через котел 
при перепаді температур 20°С не 

менше        м³ / год, ± 10% 
2,8 3,1 4,60 4,75 

11 Діапазон регулювання 
температури, °С ± 2°С 30-90 

12 Коефіцієнт корисної дії,    при 
повній потужності,  %   не менше 91 

13 Номінальна витрата газу, м³ / год. 
± 10% 7,15 8,05 8,9 10,8 

14 Витрата газу на першій ступені,  
м³ / год. ± 10% 5,0 5,64 7,05 8,60 

15 Розрідження  за котлом, Па                
не  більше  

40 40 40 40 
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Продовження  таблиці  №1 

1 2 3 4 5 6 

16 
 

Температура продуктів згоряння 
при номінальній  потужності  ºС,           

не менше  

130 130  
150 

 
160 

17 
Температура продуктів згоряння 
на першій ступені ºС,             не 

менше 

 
110 

18 Тепловиділення зовнішніми 
поверхнями котла кВт, не більше 

2,0 2,0 2,2 2,2 

19 Робочий тиск води, МПа, не 
більше 

0,2 0,3 0,3 0,3 

20 Гідравлічний  опір   котла, м. в. 
ст.. 

0,25 

21 Об’єм  води в котлі, Л 90 100 110 140 

22 

Діаметри патрубків, підключення: 
- газового ;  
- системи опалення;  
- до  димоходу, мм 
 

G1 
G2 

Ø170 

G1 
G2 

Ø180     

 
G1 

dу  50 
(фланець) 

Ø190         

 
G1 

 dу  50 
(фланець) 

Ø210 

23 

Габаритні розміри, мм не більше 
- довжина 

 - ширина 
 - висота   (без дефлектора) 

 
700 
680 

1010 

 
700 
750 

1010 

 
700 
840 
1010 

 
700 
980 
1010 

24 Маса, кг         не більше 215 235 260 300 
 

25 
Напруга електричної мережі,V,            

частота Hz 
 

220/50 
 

26 
Електрична  споживана 
потужність, W, не більше 

 
60 

27 Ступінь захисту ІР40 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

7 

 
 

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ. 
Таблиця №2 

 
Норма для котла  

 
 
 

№ 

 
 
 
 

Назва 

„Р
ів

не
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рм
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4С
” 
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-7

2С
” 

„Р
ів
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” 

„Р
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- 9
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” 

1 Котел опалювальний, шт. 1 1 1 1 

2 Керівництво  з експлуатації котла, 
екз. 

1 1 1 1 

3 Упаковка котла, шт. 1 1 1 1 
 

5. ВИМОГИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ. 
 

5.1 Приміщення, в  якому  встановлюється  котел, повинно 
відповідати  вимогам  ДНАОП 0.00-1.20-98 “Правила  безпеки  систем  
газопостачання України”, затверджених  Держтехнаглядохоронпраці  
№254 від  01.10.1997 р.  та   розділу  6  ДБНВ 2.5-20-2001 р. 
“Газопостачання”. Вимогам СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция 
и кондиционирование», правилам влаштування електроустановок та 
ДНАОП 0.01-1.01-95 «Правила пожежної безпеки в Україні». 

5.2. До  обслуговування  допускаються  особи, які  ознайомлені  з 
будовою  і  правилами  експлуатації  котла, та  пройшли  інструктаж  в 
територіальних  управліннях  газового  господарства. 

5.3. Для запобігання нещасних випадків і псування  котла 
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ: 

-включати  котел  дітям  і  особам, які  не  пройшли  інструктаж  по 
експлуатації; 

- експлуатувати  котел  з невідповідною напругою живлення; 
- підіймати тиск води в котлі більший  за 0,3 МПа; 
- застосовувати вогонь для виявлення витоку газу (з  цією  метою 

користуйтесь  мильною  емульсією); 
- зменшувати діаметр під'єднувального газопроводу (під'єдння 

гнучким шлангом); 
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- експлуатувати  котел  з  несправною  або  пошкодженою  газовою 
автоматикою; 

- включати  котел  при  відсутній  тязі  в  димоході і  без 
попереднього  заповнення  системи  водою; 

- встановлювати  шибер  в  димоході; 
      - класти  на  котел  і  трубопроводи  або  зберігати  близько 
легкозаймисті предмети (папір, ганчірки і т.п.); 

- користуватись  гарячою  водою  з  опалювальної  системи  для 
побутових  цілей; 

- змінювати  конструкцію  котла; 
- виконувати систему опалення без проекту (без гідравлічного 

розрахунку системи опалення та розрахунку мембранного бачка). 
- натискати  клавіші  на  панелі  керування  котла  і  крутити  ручку 

регуляторів  температури  без  потреби. 
5.4. При  непрацюючому  котлі  газові  крани  повинні  бути 

закриті. 
5.5. . При  виявленні  в  приміщенні  запаху  газу  терміново  

закрийте газовий кран перед котлом, відчиніть  вікна, двері  та  
викличте  по  телефону 104  аварійну газову  службу. До  її  приїзду  і  
до усунення  витоку  газу  не  виконуйте робіт, пов'язаних  з  вогнем  
та  іскроутворенням  (не  вмикайте  і  не вимикайте  електроосвітлення, 
не  користуйтесь  газовими  і електричними  приладами, не  запалюйте  
вогню  і  т.п.) 

5.6. У  випадку  виникнення   пожежі  терміново  повідомте  в 
пожежну  частину  по  телефону  101. 

5.7. При  порушенні  правил  користування  котлом  може  
наступити отруєння  газом  або оксидом  вуглецю (чадним газом). 
Ознакою отруєння є: важкість  в  голові, сильне  серцебиття, шум  у  
вухах,  запаморочення, загальна  слабкість,  нудота,  блювання, 
задишка, порушення  рухових функцій. Потерпілий  може  раптово  
втратити  свідомість. 

Для  надання  першої  допомоги  потерпілому: 
-викличте  швидку  допомогу  по  телефону  03; 
-винесіть  потерпілого  на  свіже  повітря, тепло  закутайте  і  не  

дайте  заснути; 
-при  втраті  свідомості  дайте  понюхати  нашатирний  спирт  і 

зробіть  штучне  дихання. 
5.8. Перед  проведенням  профілактичного  обслуговування, 

ремонту, чистки  і  т.п.  котел  необхідно  від’єднати  від 
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електромережі. 
5.9. Під’єднання  котла   до  електромережі  повинно  

виконуватись через  двополюсну  розетку  з  контактом  заземлення. 
 При  цьому  обов’язкове  збереження  полярності  „ Фаза – нуль” 
5.10. Заземлення  повинно  бути  виконано  з  величиною  опору  

не  більше  4 Ом  і  підтверджено  документом  міської (районної) 
служби  енергонагляду. 

5.11.  Забороняється  експлуатація  котла  з  пошкодженою  
ізоляцією  шнура  живлення. 
 
 

6. БУДОВА КОТЛІВ.   
 

Котел  виконаний  у  вигляді  шафи  прямокутної  форми, що 
встановлюється  на  підлозі. Котел складається: з основного  
теплообмінника 1, який  виконано  з  листової сталі б3 та 
водопровідних труб, газоходу 2, дефлектора 3, декоративного  кожуха 
- 4, панелі керування - 5, газової та електричної систем. На  лицьовій  
стороні  знаходиться  панель  керування  5   (Мал.1, ), а також  двері, 
які  забезпечують  доступ  для обслуговування  котла.  На  задній  
стороні  розташовані  патрубки  для  підключення  котла  до  системи  
опалення, та    клемний термінал  для  підключення  самого  котла  до  
електромережі та зовнішніх  пристроїв - 
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Мал.1  Котел  газовий  опалювальний  стальний 
„Рівнетерм – 64С, 72С, 80С, 96С” 

 
1- теплообмінник; 2- газохід; 3- дефлектор; 4- кожух; 5- панель керування; 6- 
теплоізоляція; 7- патрубок прямої води; 8- патрубок  зворотної води; 9- патрубок 
приєднання  до газової магістралі; 10- шнур підключення з вилкою; 11- клемний 
термінал входів/виходів 220V; 12- клапан газовий І; 13- клапан газовий ІІ; 14- 
контролер розпалу та горіння; 15- регулятор температури; 16- термостат 
температури зворотної води; 17- датчик тяги; 18- граничний термостат; 19- 
пілотний пальник; 20- основний пальник. 
 
насосів,  приводів  клапанів  для  підмішування  та  регулювання.  В  
котлах  виконання.   

Між  корпусом 1  і  декоративним  кожухом 4  розміщений  шар 
теплоізоляції 6.  
    Дефлектор 3  стальний  штампований  зварний  призначений  для  
відводу  продуктів  згоряння  та  стабілізації  тяги  в  камері  згоряння. 
Чистка димогарних  труб  корпусу  котла  проводиться  при  знятих  
кришках  декоративного  кожуху  і  корпусу. 
     Декоративний  кожух  4  стальний  штампований  покритий  



 
 

11 

захисною  емаллю. 
   Підключення  котла  до  системи  опалення  виконується  за 
допомогою  патрубків  прямої  7  та  зворотної  8  води, до газової  
магістралі  через  патрубок 9, до  електромережі шнуром  під’єднання з  
вилкою 10. Клемний  термінал 11, який  знаходиться  на  задній  
стороні  котла, призначений  для  підключення: другого веденого 
котла, насоса системи, (або котлового  насоса), підмішуючого насоса 
(байпаса), а  також  сигналів  неполадок . 

В газову систему входить  два  комбінованих  газових  клапани  12  
та  13, пілотний  пальник  періодичної  дії  19  і  основний  пальник 20.   

Електрична система котла забезпечує логічну та безпечну роботу 
газової системи та котла з системою опалення в цілому. 

Контролер  розпалу  та  горіння 14, регулятор температури 15,  
датчик  тяги 17 та  граничний термостат 18, термостат температури 
зворотної води 16   призначений  для  подачі  напруги на газовий 
клапан 12 та 13. Ці компоненти котла виконують  автоматичний режим 
запалювання  котла, контролюють  наявності  полум’я, регулюють  
температуру  води  в котлі і підтримують двоступеневий тепловий 
режим котла та  відключення  котла  при: 

- падінні  тиску  газу  в  магістралі  нижче  мінімально  допустимого; 
   - відсутності  тяги  в  димоході.  
   - температурі  води  в  котлі ≥ 95°С. 
    У випадку  падіння  тиску  газу на вході нижче  мінімально  
допустимого розпал не відбувається, а блокується блоком розпалу 
після двох стартів. 
    Чутливий елемент ( балончик) датчика  тяги  17  встановлюється  на  
дефлекторі  котла. У  випадку порушення  тяги  в  димоході, балончик 
датчика нагрівається димними газами, що приводить до  розмикання 
контактів і припиненню подачі  газу  на  основний  і  пілотний  
пальники. При цьому загоряється  двокольоровий  випромінюючий  
діод   червоним  кольором. 
Чутливий балончик граничного термостату  18 (датчика  від  
закипання)  встановлений  у  верхній частині котла. У  випадку  виходу  
з  ладу  регулюючого  термостата  він  спрацьовує  і  також  
припиняється подача  газу  на  основний  і  пілотний  пальники, про  
що  свідчить загоряння  двокольорового  випромінюючого  діоду   
червоним  кольором. 
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        Увага!  Повторний  запуск  котла,  після  спрацювання  будь 
– якого  з  термостатів про, що свідчить загоряння  двокольорового  
випромінюючого  діоду   червоним  кольором, можливий  тільки  
після  усунення  причини, яка  викликала  аварійну  ситуацію  та  
ручного розблокування термостатів ( натискання кнопки на корпусі 
відповідного термостата, яка закрита накрученим ковпачком).   

Регулятором температури 15 встановлюється необхідна 
температура на котлі,. Регулювання температури здійснюється 
регулятором температури 15 шляхом замикання або розмикання 
контактів, що приводить до подачі або припинення подачі напруги на 
контролер розпалу. Контролер розпалу в свою чергу розпалює 
пілотний пальник або зупиняє подачу газу на  основний  та пілотний  
пальники. Підтримання температури в котлі відбувається з 
гістерезисом  4°С. Термостат температури зворотної води 16  при  
температурі  теплоносія, меншій  за встановлену на  шкалі термостата 
40ºС запускає в роботу другий газовий  клапан, а  при  досягненні 
температури 40ºС  зупиняє другий клапан. Так підтримується двох 
ступінчатий режим роботи котла при умові, що перемикач режимів 
(див мал.2) знаходиться у відповідному положенні.  

       Увага!  Комбіновані  газові  клапани    фірми  „SIT”  
ремонту  не  підлягають. В  разі  виходу  клапана  з  ладу  в  період  дії  
гарантії  (при  відсутності  механічних  пошкоджень  і  цілих  
заводських  пломбах)  він  замінюється  заводом-виробником  котла. 

Пілотний  пальник  періодичної  дії  19  призначений  для  розпалу  
котла  та  контролю  наявності  полум’я. Електроіскровий  розряд  
запалює  полум’я пілотного  пальника  і,  після  підтвердження  
електродом  контролю  полум’я  наявності  останнього,   контролер  
розпалу  14 видає напругу на газовий клапан і відкриваєся  подачу  
газу  на  основні  пальники. Пілотний  пальник  працює  доти  поки  
горять  основні  пальники. У  випадку  його згасання  (наприклад  від  
короткочасної  зворотної  тяги  або  сильного  протягу)  погаснуть  
основні  пальники  і  він  автоматично  знову  розпочне  розпал  котла.   

У випадку  відключення  подачі  електроенергії  котел  погасне, а  
при  поновленні  її  подачі  автоматично  знову  почне  працювати.  

 Увага!  В  разі  виходу  контролера  розпалу  та  горіння  з  
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ладу, він  не  підлягає  заміні  при  наявності  зовнішніх  пошкоджень  
або  слідів  спроби  його  відкрити.  
   На  панелі  керування  6 (Мал.5)  розміщено: клавішу  вимикача  
„Мережа” 1 (має  дві  позиції:  Ввімкнуто – Вимкнуто), клавішу  
перемикача  режимів  роботи  „Ступінь” 2 має  дві  позиції:  І – 
одностуневий і ІІ-двохступеневий режим роботи котла, кнопку  
повторного  запуску  котла „ RESET ” 3,    
 
 

 

 
 
 

Мал.2  Панель керування котлів 
1- клавіша вимикача „Мережа”; 2- клавіша перемикача „Ступінь”; 3- кнопка „RESET”; 4- 
термометр; 5- діод червоний  (не займання полум’я); 6- діод двокольоровий червоно-жовтий  
червоний - діод червоний свідчить про тестування  напруги, жовтий - клапан І включено;  
7- діод двокольоровий червоно-жовтий діод жовтий - клапан ІІ включено, червоний - 
відсутність тяги в димоході або досягнення водою в котлі температури ≥95°С; 8- регулятор 
температури. 
 
 
 
термометр  4  та  чотири  випромінюючі  діоди:  
- червоний  6, загоряння  якого  сигналізує  про  про тестування  
напруги – жовтий - про роботу першого клапана та запальника 7, 
загоряння  якого  червоним  кольором  сигналізує  про  відсутність  
тяги  в  димоході  або  досягненні водою  в  котлі  температури  ≥ 95°С, 
а  жовтим – про роботу першого клапана (перша  ступінь  потужності); 
-  жовтий  сигналізує  про  включення  в  роботу  другого  клапана  та 
основного пальника (друга  ступінь  потужності); 
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Мал.3 

 
  Входи / виходи  клемного  термінала  котлів  виконання  С 
 
 
L – підключення   проводу  фази  мережі  живлення; 
N – підключення   проводу  нуля  мережі  живлення; 
GND – підключення   проводу   заземлення; 
C  – місце підключення кімнатного  термостата або контролера при 
знятті перемички; 
C  – місце підключення кімнатного  термостата або контролера при 
знятті перемички; 
ВК – підключення  веденого  котла при каскадній роботі котлів;  
ВК – підключення  веденого  котла при каскадній роботі котлів; 
НП – підключення підмішуючого насоса (бай паса); 
НС – підключення  насоса системи; 
АС – вихід  сигналу  аварійної  ситуації; 
N –  нульовий провід  мережі. 
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Мал. 4     а) Схема підключення  котла  до  димового  каналу.  

              б) План  встановлення  котла. 

Таблиця № 3 
Потужність котла, кВт 

Розміри, мм 
 

 
64 

 
72 

 
80 

 
96 

А* 170 180 190 210 
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7. ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ І ПОРЯДОК РОБОТИ. 
 

7.1. До  встановлення  у  споживача  допускається  котел 
заводського  виготовлення  при  наявності  керівництва з  експлуатації. 

7.2. Встановлення котла допускається тільки при наявності 
ефективного димоходу  з  відводом  у  нього  продуктів  згоряння.  

7.3. Приєднайте  котел  до  димоходу згідно мал.4. З’єднання котла 
з димоходом повинно мати поперечний переріз не менший ніж 
вихідний патрубок з котла. Місце  приєднання  обмажте глиняним  або  
цементним  розчином. 

Димохід повинен відповідати вимогам ДБН В2.5.-20-2001 додатку 
Ж «Відведення продуктів згоряння». В разі недотримання цих вимог 
виробник не гарантує правильну роботу котла і до усунення 
невідповідностей гарантій  по сервісному обслуговуванню не надає. 

 7.4. Котел  встановлюється  біля  негорючих  стін  на  відстані  не 
менше 17 см. 

При  відсутності  в  приміщенні  негорючих  стін  допускається 
встановлення  котла  біля  важкогорючих  стін  при  умові  ізоляції 
стіни  стальним  листом  по  листу азбесту  товщиною 3 мм. Ізоляція 
повинна  виступати  за  габарити  корпусу  на  10 см. 

Місце для встановлення котла має бути горизонтальним 
(допустиме відхилення 2 мм на 1м довжини). 

7.5. Приміщення, де встановлений котел повинно поступати 
повітря, необхідне для горіння газу. Тому мають бути отвори для 
безперешкодного проступання повітря із розрахунку не менше 6 см²  
на кожний кВат (860 ккал / год.) теплової потужності котла але в 
любому випадку не менше 100 см² . 

7.6. Промийте систему опалення від монтажного сміття в 
трубопроводах. Приєднайте  котел встановивши  на  вхідному 
патрубку в  котел  фільтри води. Котел повинен бути приєднаний до 
мережі подачі газу низького  тиску сталевою трубою з краном та 
газовим фільтром на вході.  

       7.7. Підключить  котел  до  електромережі. Для цього  зніміть  
кришку  клемного термінала  силових  входів / виходів  і  виконайте  
всі  підключення  проводів, згідно  електричної  схеми  топкової  або  
котельної. Встановіть  кришку  на  місце. 

7.8. Перед  включенням  котла  в   роботу  необхідно: 
- заповнити  систему  опалення  теплоносієм (водою). Для  

запобігання  відкладення  накипу  в  системі  опалення наповнюйте 
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систему через установку помякшення води, або дистильованою  водю; 
 - переконатися  в  наявності  тяги  в  димовідвідному  каналі  і 

відсутності  газу  в  приміщенні; 
- перевітрити  приміщення  в  якому  встановлений  котел  і 

паливний  простір  котла  протягом  5-10 хвилин, при  цьому  газовий 
кран  на  підводі  газопроводу  повинен  бути  закритий. 
      7.9. Включення  котла  в  роботу слід  виконувати  в  такій 
послідовності: 

  - під’єднайте  котел   до  електромережі  через  двополюсну  
розетку  з  контактом  заземлення дотримуючись полярності „фаза - 
нуль”. Пам’ятайте, що  фазний  провід  завжди  коричневого  кольору, 
нульовий – синього, а  провід  заземлення – зелено-жовтого. 

- відкрити газовий кран  перед  котлом; 
        - перевести    клавішу  «Мережа»  на    панелі керування  в  
положення  «Ввімкнуто» (при цьому підсвічується клавіша). 
       Примітка: у  випадку  незаймання  полум’я, операція  
запалювання  автоматично  буде  повторюватись  ще  раз, через  30 с. 

Примітка: у  випадку  каскадного  підключення  кількох  котлів    
шнури  живлення кожного з котлів слід  підключити  до мережі 230V.  

     - зняти  передню  панель  котла.  
- виставити регулятором температури бажану температуру  

котлової води   
Примітка: у  випадку  каскадного  під’єднання  кількох  котлів  

слід виставити значення температур на кожному котлі. У випадку  з 
використанням котла, що має погодний регулятор терморегулятори 
температури на всіх котлах виставляються на проектну температуру 
подачі наприклад 85ºС. 

Примітка: у  випадку  каскадного  під’єднання  кількох  котлів  
таку  ж  операцію  виконати  з  іншими  котлами. 

Примітка: після  пуску  котла  в  роботу  може спостерігатися (до  
повного  прогрівання  всієї  системи  опалення) тимчасова  численна  
поява  крапель  води з  під  дна  котла, які  падають  на  основний  
пальник.  Це  результат  утворення  конденсату  (потіння)  на  стінках  
топки. При  нагріві  води  до  45-55˚ С конденсація  припиняється. 
При першому пускові котла заміряйте вхідний тиск газу на першому 
газовому клапані що містить контролер розпалу. Для цього відпустіть 
штуцер поз. 1 рис. 5 на та надіньте трубку від манометра, якщо 
вхідний тиск відрізняється від номінального 1960 Па (200 мм вод. ст. ), 
то проведіть регулювання тиску газу на виході з клапана на пальник 
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під час роботи котла. Для цього зніміть трубку манометра з вхідного 
штуцера затисніть його. Потім відпустіть вихідний штуцер поз. 2 рис. 
5 надіньте трубку манометра на нього. Відкрутіть захисний гвинт 
регулятора тиску на клапані поз. 3 (А) рис. 5 вставте викрутку в паз 
пластмасового регулювального гвинта поз. В рис. 5  та проведіть 
регулювання тиску газу повертанням гвинта по часовій стрільці 
збільшуючи тиск на виході на пальник та повертаючи його проти 
часової стрілки зменшуючи. Слідкуйте по манометру та встановіть 
тиск відповідно  до табл.№1. Встановіть на місце захисний гвинт 
регулятора поз. 3 рис. 5 Від’єднайте  манометр затисніть вихідний 
штуцер поз. 2 рис. 5. 
 

Рис. 5. Газовий клапан. 

 

 
Регулювання вихідного тиску газу на пальник гвинт В. 
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Регулювання плавності наростання вихідного писку на пальник 

 
 

  - аналогічно проведіть регулювання на другому клапані встановіть  
вказаний  в  таблиці    №1  тиск   газу    на  виході з клапана;       
 -  за          допомогою         викрутки   встановити        на       місце    
 декоративні    гвинти на      обох   газових клапанах; 
Примітка: у  випадку  каскадного  під’єднання  кількох  котлів  такі  ж   
операції      виконати      з     іншими   котлами окремо для кожного із 
них при роботі тільки одного котла. Після цього перевірте тиск 
вхідний при роботі всіх котлів разом. Підчас роботи всіх котлів 
відрегулюйте вхідний тиск до паливної довівши його до номінального                                                                                                                   
 1960 Па (200 мм вод. ст.). Зупиніть всі котли і перевірте знову 
вихідний тиск при роботі кожного котла окремо. При неможливості 
встановлення необхідного тиску на виході з другого клапана поставте 
перед кожним котлом додаткові регулятори (понижувачі) тиску, або 
поміняйте підвідні труби на більші діаметри, по-скільки вони були 
підібрані неправильно.                                                                          

7.10. Забороняється  експлуатувати  котел  при: 
 несправному  димовідвідному  каналі  з  порушеною  тягою; 
 загорянні  основних  пальників   від  пілотного  пальника  за  

час  більше  ніж  3 сек.  після  подачі  газу  на  них; 
 проскакуванні  полум’я  в  середину  пальників; 
 наявності  витоку  води  з  котла;  
 нещільності  топки  і  димоходу  котла,  надходження  

продуктів  згоряння  газу  в  приміщення; 
 виявленні  запаху  газу  в  приміщенні,  де  встановлений  

котел. 
7.11. При  виявленні  неполадок в роботі котлу відключіть  котел  і  

повідомте  в газову  службу, або сервісну службу по обслуговуванні 
газових котлів по місцю проживання чи заводську службу сервісу. 
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7.12 Об’єднання котлів „Рівне терм –С” в каскад по електричній 
частині слід проводити (див мал.6) так: від’єднати перемичку на 
клемах С-С на другому котлі і з’єднати їх з клемами Вк-Вк на 
першому котлі. При цьому всі котли вмикаємо в мережу 220В. 
Запускаємо їх в роботу натиснувши клавішу „Мережа” на всіх котлах. 
Спочатку запуститься перший котел, а потім другий і т.д..  При 
відключенні першого котла по температурі відключаться і всі котли. 
Тому слід на першому котлі виставляти більшу температуру ніж на 
слідуючому так, щоб зупинявся раніше останній  котел. 

Т    е    р    м    і    н    а    л    1    Т    е    р    м    і    н    а    л    1    Т    е    р    м    і    н    а    л    1    Т    е    р    м    і    н    а    л    1    

К    о    т    е    л    
№    1    

К    о    т    е    л    
№    2    

К    о    т    е    л    
№    n    

К    о    т    е    л    
№    n    +    n    

N    L    N    L    N    L    N    L    

В    К    
В    К    

6    

7    

В    К    
В    К    

6    

7    

В    К    
В    К    

6    

7    

4    

5    

С    
С    

4    

5    

С    
С    

4    

5    

С    
С    

 
Мал.6. Рекомендоване електричне підключення в каскад 
котлів „Рівне терм С” 
 
Всі котли вмикаємо в мережу 220В. Запускаємо їх в роботу 
натисканням клавіш „Мережа” на всіх котлах. Котли будуть 
запускатись один за одним і при холодній системі запустяться всі. 
При досягненні температури  зворотної води в системі до заданої 
в залежності від положення клавіші „Ступінь” на кожному із 
котлів можливе відключення одного клапана, що зменшить 
потужність котла на 40%. Таке включення котлів дозволить 
ступінчате нарощення потужності залежно від погодних умов.  

В додатку Г пропонуємо орієнтовні схеми топкових. 
  

8. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ. 
 

8.1. Нагляд  за  роботою  котла  покладається  на  власника, який 
зобов'язаний   утримувати  котел  в  чистоті  і  справному  стані. 

8.2. У  випадку  відкладення  накипу  на  внутрішніх  поверхнях 
теплообмінника  котла, труб  і  обігрівальних  приладів 
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рекомендується  кожні 1-3 роки  (залежно від жорсткості води) 
очищувати  котел  і  систему. Накип  усувають  хімічним  способом - 
розчином  кальцинованої  соди, розчином  соляної  кислоти  з 
інгібітором  або  спеціальними  засобами: антинакипом, інгібітором 
утворення  накипу. Розчин  кальцинованої  соди  готують  з  
розрахунку 0,5 кг  соди  на 10л води. Для  цього заповніть  розчином  
систему  опалення  і  витримайте протягом  двох  діб, а  потім  злийте  
розчин  і  промийте  систему декілька  раз  чистою  водою. 
Використання  інших  засобів регламентується  методиками  їх  
застосування. На  літній  час  систему опалення  заповніть водою, щоб  
не  допустити  корозії  металу. 

8.3. Для  запобігання  відкладення  накипу  в  системі  опалення 
бажано  використовувати  дистильовану  воду, або  пом’якшувач  води. 
      8.4. Перевірте  конвективний  газохід  на  наявність  забруднення.  
Для  цього  необхідно  від’єднати  газохід  від  димоходу, зняти  
кришку  декоративного  кожуха, викрутивши  попередньо  гвинти  
кріплення  кришки  з  декоративним  кожухом, акуратно  видалити  
теплоізоляцію,  викрутити  гайки  кріплення  газоходу  і  акуратно  
вийняти  його  з  котла, видалити  з  каналів  конвективного  газоходу  
турбулізатори. В  разі  наявності  забруднення, необхідно  зняти   
пальниковий  пристрій, і  виконати  чистку  каналів  конвективного 
газоходу. Зберіть  котел  у  зворотній  послідовності. 

8.5. У  випадку  зупинки  роботи  котла  в  зимовий  період  на 
тривалий  час  (більше доби)  повністю  злийте  воду  з  системи, щоб 
запобігти  її  замерзанню. 

8.6. В  процесі  експлуатації  один  раз  на  тиждень  перевіряйте 
наявність  води  в  системі  опалення. Наповнювати  систему  
холодною водою  треба  повільно  і  без зупинок, щоб  запобігти  
заповітрюванню системи. 

8.7. Не  рекомендується експлуатувати  котел  при  температурі 
води  на  вході  в  котел  нижче + 45ºС.  
     8.8. Технічне  обслуговування  і  ремонт  котла  проводять 
працівники  газового  господарства  згідно  "Інструкції  про 
проведення  технічного  обслуговування  внутрішньдомовового 
газового  обладнання", затвердженого  Мінжитлкомгоспом. 
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Ці роботи  краще всього проводити перед початком 
опалювального сезону. Профілактичний огляд  не є складовою 
частиною гарантії та виконується за кошти власника котла.   

Обов'язковий комплекс робіт при профілактичному огляді 
наведений в таблиці №4. 

 
Таблиця №4 

Найменування робіт 
 

Періодичність виконання робіт 
 

Перевірка щільності всіх з'єднань і тяги в 
димоході. 

При кожному відвідуванні за  графіком 
технічного  обслуговування 

Перевірка працездатності газової автоматики 
по тязі. 

При кожному відвідуванні за  графіком 
технічного  обслуговування 

Контроль тиску газу. При кожному відвідуванні за  графіком 
технічного  обслуговування 

 Контроль функцій та стану основних  
пальників . 

При кожному відвідуванні за  графіком 
технічного  обслуговування 

Контроль функцій запалювального пальника і 
його регулювання. 

При кожному відвідуванні за  графіком 
технічного  обслуговування 

Чистка сопла основного і запалювального 
пальника. 

В  разі необхідності 
 
 

Чистка трубки запалювального пальника  В  разі необхідності 
 

Відновлення і чищення контактів В  разі необхідності 
Чистка електродів від нагару. При кожному відвідуванні за  графіком 

технічного обслуговування 
Чистка основних  пальників. Після прочистки 

продути пальники повітрям. 
В разі необхідності, але  не рідше одного разу  

на рік. 

Перевірка роботи газової автоматики   і  
герметичності з'єднань.  

При кожному відвідуванні за  графіком 
технічного обслуговування 

Перевірка роботи терморегулятора. 
 

При кожному відвідуванні за графіком 
технічного обслуговування 

Чистка турбулізаторів і труб теплообмінника 
від сажі. 

В разі  необхідності. 

Контроль і чистка фільтрів.  В разі  необхідності 
Заміна дрібних деталей та ремонт В разі необхідності 

 
 

9. МОЖЛИВІ  НЕПОЛАДКИ  І  МЕТОДИ  ЇХ  УСУНЕННЯ. 
 

Можливі неполадки автоматики безпеки та регулювання “SIT” і 
методи їх усунення викладені  в  додатку В.  
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10. ГАРАНТІЙНІ  ЗОБОВ'ЯЗАННЯ. 

10.1. Завод-виробник  гарантує  відповідність  котла  обов’язковим  
вимогам  ТУ У28.2-24175498-002-2002  при  дотримання  правил  
монтажу, зберігання, транспортування  і  експлуатації. 

10.2. Гарантійний  термін  експлуатації - 30 місяців  з  дня  продажу 
через  роздрібну  торгівельну  мережу, але  не  більше  36  місяців  з  
дня  виготовлення. 

10.3. Протягом  гарантійного  терміну  неполадки, які  виникли  по 
вині  заводу, усуваються  представниками  заводу-виробника  або 
місцевими  службами  газового  господарства  з  доставкою  
необхідних запасних  частин  за  рахунок  заводу-виробника.  Про  
виконання ремонту  повинна  бути  зроблена  відмітка  в  даному  
керівництві  (Додаток Б).  

10.4. У випадку виходу із ладу будь-якого вузла котла в період 
гарантійного терміну експлуатації спеціаліст газового господарства 
яке має угоду із заводом ( або із організацією, яка має відповідний 
договір із заводом) на гарантійне обслуговування 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, або уповноваженого представника заводу. 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 права; 
 відсутності заповненого контрольного талону на введення котла в експлуатацію; 
 внесення змін чи доробок власником в конструкцію котла, не передбачених 

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

 
Після продажу котла претензії по некомплектності і механічних 

пошкодженнях  не  приймаються. 
10.5. 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. 

10.6. Середній  термін  служби   котла  -  15 років. 
 

11. СВІДОЦТВО ПРО КОНСЕРВАЦІЮ, УПАКОВКУ І 
ЗБЕРІГАННЯ 

 
12.1. Котел опалювальний  газовий стальний „Рівнетерм-   C  " 

заводський № _______    підданий  консервації  і  упаковці  згідно 
ГОСТ 9.014-78 

“_____” _____________________  _________ р. 
Умови  зберігання - С  згідно  ГОСТ І5І50-68  
Пакувальник____________________________________________ 
 
12.2. Упакований  котел  зберігається  в  тарі  заводу-виробника  в 

закритому  приміщенні  або  під  навісом  в  вертикальному  положенні 
в  один  ярус. 

 
12. СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ  КОТЛА. 

   Котел опалювальний  газовий  стальний  типу „Рівнетерм-C       " 
заводський №   _____________ відповідає  вимогам  конструкторської 
документації, ТУ  і  визнаний  придатним  для  експлуатації. 

Випробування  на  герметичність  теплообмінника 
№______________________  проведено 

 
_________________________________       ____________         
          /Прізвище, Ім'я, по  батькові/                     /підпис/                   /дата/  
Котел  зібраний  бригадою 
_________________________________       ____________         
          /Прізвище, Ім'я, по  батькові/                    /підпис/                   /дата/  
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М.П.                                                    Дата  випуску  _______________ 
Випробування  газової  системи  проведено  випробувачем 

_________________________________       ____________         
          /Прізвище, Ім'я, по  батькові/                          /підпис/                       /дата/  

 
Примітка: заповнюваний текст в п.11 і п.12 дозволяється замінювати наклеєною в 

керівництво з експлуатації етикеткою, що містить ці відомості. 
 
 
 

 
 

13. СВІДОЦТВО ПРО ПРОДАЖ 
Котел опалювальний  газовий стальний „Рівнетерм - C " 

заводський №____________. 
Проданий  магазином__________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

/найменування  торгуючої  організації/ 

"_____" ___________________ ________ р. 
 
Штамп магазину    ________________________/підпис/ 
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ЗАТ "Агроресурс" 

33001, м.Рівне, вул.Нижньодворецька, 35. 

Тел.(0362) 26-34-01,26-29-91 

ТАЛОН № 1 

На  гарантійний  ремонт котла 

Заводський № ____________________________ 

Проданий  магазином ____________________ 

                                  /назва  торгуючої  організації/ 

"______" ____________________  _______ р. 

Штамп  магазину   _______________________ 

                                                  /підпис/ 

Власник  та  його  адреса ___________________ 

___________________________________________            

/підпис/ 

Виконані  роботи  по  усуненню  несправностей 

________________________________________ 

/дата/ 

Сервісант___________Власник_______________ 

/підпис/                               /підпис/ 

ЗАТВЕРДЖУЮ: 

Керівник 

___________________________________________ 

/найменування  побутової  організації/ 

М.П      "____"___________________ ______ р. 

                _____________________ 

                                  /підпис/ 
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ЗАТ "Агроресурс" 

33001, м.Рівне, вул.Нижньодворецька, 35. 

Тел.(0362) 26-34-01,26-29-91 

ТАЛОН № 2 

На  гарантійний  ремонт  котла 

Заводський № ____________________________ 

Проданий  магазином ____________________ 

                                  /назва  торгуючої  організації/ 

"______" ____________________  _______ р. 

Штамп магазину   _______________________ 

                                                  /підпис/ 

Власник  та  його  адреса ___________________ 

___________________________________________        

/підпис/ 

Виконані  роботи  по  усуненню  несправностей 

________________________________________ 

/дата/ 

Сервісант___________Власник_______________ 

/підпис/                               /підпис/ 

ЗАТВЕРДЖУЮ: 

Керівник 

___________________________________________ 

/найменування  побутової  організації/ 

М.П      "____"___________________ ______ р. 

                _____________________ 

                                  /підпис/ 
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Додаток А 

КОНТРОЛЬНИЙ  ТАЛОН  НА  ВСТАНОВЛЕННЯ  КОТЛА 

 
 

1. Дата  встановлення  котла    

2. Адреса  встановлення  

3. Телефон  домоуправління  

4. Номер  обслуговуючої  
організації 

 

 Телефон 
 Адреса 

 

5. Ким  виконано  монтаж  

6. Ким  виконані  (на  місці 
встановлення)  регулювання  і 
наладження 

 

7. Дата  пуску  газу  

8. Ким  виконано  пуск  газу  і 
інструктаж 

 

9. Інструктаж прослуханий, правила 
користування котлом засвоєні: 

 

10. Підпис особи, що заповнила 
талон 

 

 
 
 
 
Прізвище абонента ___________________________________ 
 
 
“_____” _____________________ ______ р.  
 
 
Підпис абонента ______________________ 
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Додаток Б. 
 

ВІДМІТКИ  ПРО  НЕПОЛАДКИ,  ЗАМІНИ  ДЕТАЛЕЙ  ТА  
РЕМОНТ 

 
Дата Характеристика 

неполадок, 
найменування 
замінених 
деталей 

Ким виконаний 
ремонт 

Підпис особи, 
яка виконувала 
ремонт 
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  Додаток В 
 

МОЖЛИВІ  НЕСПРАВНОСТІ КОТЛА МЕТОДИ  ЇХ  
УСУНЕННЯ.  

 
Несправність Ознаки  та причини  Метод усунення 

 
 

Не відбувається 
електронний розпал  

котла.  

Випромінюючий  діод 
світиться   жовтим  
кольором. 
Тиск газу  на  вході   в котел  
нижче мінімально 
необхідного. 

 
 
 

Редукційним  клапаном  
котельні довести тиск 
газу  до номінального. 

 
 
 
 
 
 
 

Не відбувається 
електронний розпал  

котла.  
 

Випромінюючий  діод 
світиться   червоним  

кольором. 
Спрацював датчик тяги або 

аварійний термостат. 
 
 

Відсутнє заземлення 
пілотного  пальника. 

Розімкнутий електричний 
ланцюг між контролером 

розпалювання та  пілотним  
пальником. 

Усунути причину 
спрацьовування 

термостатів. 
Розблокувати термостат, 

натиснувши червоні 
кнопки на  панелі 

термостатів. 
Натиснути  синю кнопку 

„RESET”на панелі 
керування. 

Перевірити надійність 
заземлення. 

Перевірити надійність 
електричних з’єднань. 

 
  
 

Не відбувається  
розпал  котла.  

 

Випромінюючий  діод 
світиться   червоним  

кольором. 
В газовій  магістралі  є  

повітря. 

Видалити  повітря  з  
магістралі. 

Натиснути  синю кнопку 
„RESET”на панелі 

керування. 
 

Не відбувається  
розпал  котла.  

 

Випромінюючий  діод 
світиться   червоним  
кольором поз.8 мал.6 

Напруга живлення котла не 
відповідає нормам 

(знаходиться за межами  
190-240В ) 

 

Підключіть котел до 
мережі 220В(-15%-+10%) 
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     Продовження  додатку В  
 

Відбувається 
електронний розпал. 
Пальники не горять. 

 

Перекрито подачу  
газу на апарат . 

Відсутність газу в 
газопроводі. 

Газовий клапан закритий. 
Газ не подається. 
В трубопроводі 

запалювальної системи 
знаходиться повітря. 
Котел підключено до 

електромережі без 
збереження полярності             

«фаза-нуль». 

Перевірити або відкрити 
газовий кран перед  

апаратом. 
Перевірити, запускаючи 
інший газовий прилад. 

 
 
 
 

Правильно підключити 
апарат до електромережі. 

 
Через короткий час  
нормальної роботи 

котел   повністю 
виключається. 

 
Відсутність газу. 

 
Відсутність тяги в димоході. 

 
Перевірити наявність 

газу в трубопроводі перед 
котлом. 

Перевірити тягу в 
димоході. 

Якщо спрацював датчик 
тяги, розблокувати його і 

натиснути червону 
кнопку на   термостаті. 
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Додаток Г 

 
 



 
 

33 

 
 

 



 
 

34 

 
 
 



 
 

35 

 
 
 
 
 



 
 

36 

 
2,35,4,33,6,31,8,29,10,27,12,25,14,23,16,21,18,19 
20,17,22,15,24,13,26,11,28,9,30,7,32,5,34,3,36,1 


