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1. СФЕРА  ЗАСТОСУВАННЯ 
        

 В даному керівництві викладено технічні характеристики та вказівки необхідні для 

виконання якісного та безпечного монтажу і проведення безпечної та економічної 

експлуатації котла опалювального твердопаливного стального «ДАНКО-100ТЕ» 

теплопродуктивністю 98 кВт з максимальною температурою нагріву води 90°С і 

робочим тиском до 0,3 МПа та примусовою регульованою подачею повітря в камеру 

згоряння, що призначений для опалення індивідуальних житлових будинків і споруд 

комунально-побутового призначення, обладнаних системами опалення з  примусовою 

циркуляцією теплоносія, та названий далі за текстом котел. 
 

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  даному  керівництві.  

2.3 Споживач повинен забезпечити правильну і безпечну експлуатацію котла 

згідно з даним керівництвом. 

2.4 Порушення  правил  експлуатації,  вказаних  в даному керівництві, 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; 
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- експлуатація котла з несправним або пошкодженим регулятором 

температури; 

- використовувати гарячу воду з системи теплопостачання для цілей, не 

передбачених цим керівництвом (побутових і т.п.); 

- розпалювати котел за відсутності тяги в димоході і без попереднього 

заповнення системи теплопостачання водою; 

- крутити ручки пульта керування  без потреби; 

- класти на котел і трубопроводи або зберігати поблизу легкозаймисті предмети 

(папір, ганчірки і т.п.); 

- підіймати температуру води в котлі вище 95ºС і тиск вище ніж 0,3 МПа; 

- самовільно змінювати схему системи теплопостачання і конструкцію котла. 

При необхідності зміни схеми системи теплопостачання необхідно звернутися 

у відповідні спеціальні проектні організації; 

- 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 ніж 0,3 МПа. 

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, ремонту, чистки  і  т.п.  

котел необхідно від’єднати від електромережі.  

3.7 Забороняється робота котла з несправною арматурою, живильними 

пристроями, приладами контролю. 
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4. ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

  Основні експлуатаційні параметри котла наведені в таблиці 1: 

Таблиця 1 – Основні експлуатаційні  параметри котла.  

Назва параметра або розміру Величина параметра  

1. Види палива: 

1.1. Розрахункові види палива: 

 

1.2 Дозволяється застосовувати: 

 

 

 

Тверде кускове: 

- вугілля кам’яне, антрацит ДСТУ 3472. 

 

- брикети торф’яні ДСТУ 2042; 

- брикети з відходів деревообробки, 

лушпиння соняшника, соломи; 

- вугілля буре; 

- дрова. 

2. Розміри топки в плані (ширина ×  глибина) , мм 630×700 

3. Об’єм палива, що завантажується, м
3
  

   - брикети з торфу 0,2 

   - вугілля кам'яне 0,16 

4. Номінальна витрата палива:  

   - брикети з торфу, кг/год 24 

   - вугілля кам'яне, кг/год 22,5 

.    5. Коефіцієнт корисної дії, % не нижче  

   - брикети з торфу 81 

   - вугілля кам'яне 82,4 

     6. Температура продуктів згоряння,°С : 

  - не менше 

  - не більше 

 

160 

280  

7.Температура води,°С   

 - на виході з котла, не більше 90 

 - на вході в котел,  не менше 50 

 

5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ  

  Комплект поставки наведений в таблиці 2: 

Таблиця 2 – Комплект поставки  

Назва  Кількість  шт. або комплект 

1. Котел “ДАНКО-100ТЕ” 1 

2. Пульт керування  1 

3. Вентилятор BDRS 125-50 2 

4.  Вентилятор BDRS 120-60 1 

5. Клапан безпеки TS 131 1 

6. Клапан запобіжний Dу=25 1 

7. Манометр ДМ 05-100 1 

8. Кран манометра 1 

9. Кран кульовий Dу=20 2 

10. Кран кульовий Dу=25 1 

11. Термостат L618B2042 1 

12. Кочегарний інструмент 1 комплект 

13. Пакування 1 комплект 

14. Керівництво з експлуатації, екз. 1 

15. Експлуатаційні документи на комплектуючі вироби 1 комплект 
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6. БУДОВА КОТЛА 

6.1 Будова котла «ДАНКО -100ТЕ»  показана на Рис. 1. 

 

Рис.1 Котел «Данко - 100ТЕ» 
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    6.2  Основним елементом котла є суцільнозварний теплообмінник 1, що має: топку 2 

з форсунками подачі вторинного повітря 3, зольник 4 в якому розміщені перфоровані 

колектори подачі первинного повітря 5, виготовлені з безшовних котлових труб 

колосники 6 і похилі труби топки 7, піддон 8, димохід 9 з кришкою прочистки 10, 

поворотним шибером 11 і фіксатором положення 12. 

Конвективну частину теплообмінника складають два ряди прямокутних 

безшовних труб 13, з'єднаних між собою камерою збору пилу 14. У задній ряд труб 

встановлено турбулізатори 15. Усі труби, перегородки та всі внутрішні стінки котла 

охолоджуються водою. У водяну сорочку котла встановлено мідний змійовик 16, який 

призначений для аварійного охолодження води з метою запобігання її закипання. На 

виходи даного змійовика, який знаходиться на верхній частині котла, встановлено 

аварійний термостатичний клапан безпеки 17 та кульовий кран 18. Також на верхній 

частині котла знаходяться: патрубок подачі 19, запобіжний клапан 20, встановлений на 

патрубку 21, манометр 22 з трьохходовим краном 23, обмежуючий термостат 24, 

вибухові клапани 25.  

На передній частині котла змонтовано дверцята: завантаження 26 з оглядовим 

отвором контролю наявності полум’я в топці 27, вигрібні 28 (обслуговування 

колосникової решітки), передні верхні 29 (обслуговування конвективної частини 

топки) та нижній 30 (обслуговування зольникової камери). На задній частині котла 

знаходяться: кран зливу конденсату 31, кран заповнення-зливу котла водою 32, 

патрубок звороту 33, вентилятор подачі первинного повітря 34 (нижній) та два 

вентилятори подачі вторинного повітря 35 (верхні). На лівій й правій стороні котла 

знаходяться бокові люки прочистки 36. З усіх сторін (крім нижньої) теплообмінник 

вкритий шаром теплоізолюючим матеріалом 37 і закритий декоративним кожухом 38. 

Котел встановлений на лижі-опори 39. З лівої сторони котла  встановлено щит 

керування 40, який з допомогою кронштейна 41 кріпиться до монтажної платформи 42. 

 

7. ПРИНЦИП РОБОТИ КОТЛА 

  7.1 В основу роботи котла покладено принцип незалежної по продуктивності і 

роздільної по шляху примусової подачі первинного і вторинного повітря в камеру 

згоряння (топку) та комбінації в ній двох різних процесів горіння: горіння твердого 

палива при умисній нестачі первинного повітря (часткова газогенерація палива) і 

догоряння газоподібних продуктів неповного окислення палива в струменях вторинного 

повітря.  

   7.2 Теплопродуктивність котла, необхідну для підтримання заданої терморегулятором 

температури котлової води, визначається інтенсивністю горіння палива, яка, в свою 

чергу, забезпечується регульованою подачею первинного повітря нижнім 

вентилятором. Повітря від нижнього вентилятора 34 проходить через колектори подачі 

первинного повітря 5, попередньо підігрівається і надходить в камеру зольника 4. 

Звідти воно, в якості первинного повітря, рівномірно поступає до палива знизу по всій 

площі топки.  

Проходячи через шар палива, первинне повітря забезпечує горіння палива по 

всьому його об’єму. При цьому, внаслідок його умисної нестачі, крім СО2 утворюється 

велика кількість СО. Таке горіння по своїй природі є частковою газогенерацією. 

Одночасно повітря від верхніх вентиляторів 35 через форсунки 3 в якості вторинного 
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повітря поступає в простір над паливом, що горить (зона полум’я). Цим забезпечується 

догоряння продуктів неповного окислення палива (особливо оксиду вуглецю СО) та 

летючих його складових, які утворюються при газогенерації. 

 

8. РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО МОНТАЖУ 

 

8.1 До встановлення у споживача допускається котел заводського виготовлення 

при наявності «КЕРІВНИЦТВА З ЕКСПЛУАТАЦІЇ». 

8.2 Котел слід встановлювати в окремому приміщенні. 

8.3 Перед монтажем котла уважно ознайомтесь з правилами і  рекомендаціями, 

викладеними  в  цій  настанові. 

8.4 Приміщення, в якому встановлюється котли, розміщення та встановлення 

котлів і допоміжного обладнання повинно відповідати вимогам: 

- СНіП ІІ-35-76 «Котельные установки» (Котельні установки);  

- НАПБ А.01.001-2004  «Правила пожежної безпеки в Україні»; 

- ГОСТ 12.1.004-91. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.   

                                  (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги); 

- Даної настанови з монтажу котла. 

8.5 Будова димоходів повинна відповідати вимогам  «Правил производства работ, 

ремонта печей и дымовых каналов  (Правил виконання робіт, ремонту печей та димових 

каналів)». 

8.6 Висота димоходу повинна забезпечувати розсіювання продуктів згоряння 

згідно вимогам ДСП 201-97, але бути не менше 12 м. 

8.7 Приплив свіжого повітря в приміщення котельні, необхідного для горіння та 

для запобігання утворенню небезпечних неспалених газових сумішей, повинен 

відповідати вимогам розділу 6 ДБН В.2.5-20-2001 «Інженерне обладнання будинків і 

споруд. Газопостачання.» 

8.8 Котел слід під’єднувати до системи водопостачання через редукційний клапан, 

налаштований на вихідний тиск не більше ніж 0,3 МПа. 

8.9 Котел слід під’єднувати до джерела живлення з номінальною напругою і 

частотою встановленою виробником з обов’язковим підключенням до захисного 

проводу заземлення. 

8.10 Підготовку до монтажу, монтаж, підключення, наладка, введення в 

експлуатацію та технічне обслуговування котлів повинні виконуватись спеціалізованою 

організацією, яка має ліцензію на проведення монтажних робіт згідно проекту, 

розробленого спеціалізованою організацією та затвердженого у встановленому порядку. 

 8.11 Змонтований котел може бути введений в експлуатацію тільки після 

інструктажу власника або обслуговуючого персоналу котельні з обов’язковим 

заповненням контрольного талону на установку котла. 

 8.12 Котел повинен експлуатуватися в системах теплопостачання з примусовою 

циркуляцією теплоносія, тиск в якій не повинен перевищувати 0,3 МПа. В якості 
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теплоносія рекомендовано застосовувати воду, яка пройшла хімічне очищення. 

8.13 Основні монтажні параметри та розміри котла наведені на Рис. 2 і в                  

таблиці 3. 

 

 

 

 

Рис. 2 Монтажні розміри котла «ДАНКО-100ТЕ» 
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Таблиця 3 – Основні монтажні параметри та розміри котла  

Назва параметра або розміру Величина параметра 

1. Номінальна тепло продуктивність, кВт ±10% 98    

2. Робочий тиск води, МПа  не більше: 0,3    

3. Об'єм води в котлі, л 285    

4.Напруга живлення, В / частота, Гц  ~220/50    

5. Максимальна споживана потужність, Вт 300    

6. Розрідження за котлом, Па,  не більше 40    

7. Висота димоходу, м, не менше  12    

8. Приєднувальні розміри, мм:     

- до системи опалення   фланець Dу 65    

- до системи  водопостачання Dу 25 (1”)    

- до димоходу 200х200    

9. Габаритні розміри, мм:     

- довжина (глибина) 1675    

- ширина  1050    

- висота 1585    

10. Маса  ±10 кг, не більше 830    

 

9. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ 

9.1 Котел призначений для роботи з системою теплопостачання з примусовою 

циркуляцією теплоносія.  

 Увага!  Робочий тиск в системі теплопостачання не повинен перевищувати 

0,3 МПа. При тиску в системі теплопостачання вищому за вказаний, 

необхідно відділити контур котла з низьким тиском (≤0,3 МПа) від 

контуру системи теплопостачання з високим тиском (≥0,3 МПа), 

шляхом застосовування проміжного теплообмінника типу вода/вода. 

9.2 Котел може працювати як окремий генератор тепла, так і в каскаді з кількох 

котлів, або в комплекті з котлами на інших видах палива. 

9.3 Основним видом палива є кускове та брикетоване тверде паливо (кам’яне та 

буре вугілля, дрова та брикети з торфу, соломи, лушпиння соняшника, відходів 

деревообробки і т.п.). Можлива робота і на інших видах твердого палива. При цьому 

можливе погіршення теплотехнічних характеристик котла. 

10. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПРИ МОНТАЖІ 

10.1 При переміщенні котла краном строповку слід виконувати згідно схеми 

вказаної на Рис. 3. 

10.2 При переміщенні котла автонавантажувачем захвати останнього слід вводити 

в отвори на опорах котла вказані на Рис. 3. 

10.3 При переміщенні котла монтажною лебідкою зачеплення слід виконувати за 

передню або задню пару отворів на опорах котла Рис. 3.  

10.4 Заземлення повинно бути виконано з величиною опору не більше  4 Ом і 

підтверджено документом міської (районної) служби енергонагляду. 

10.5 Забороняється експлуатація котла з пошкодженою ізоляцією шнура живлення. 
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10.6 Котел слід експлуатувати з запобіжним клапаном, налаштованим на тиск не 

більше 3 bar (0,3 МПа). 

        

 

Рис. 3 Схема строповки котла “Данко -100ТЕ” 

 

11. МОНТАЖ КОТЛА 

11.1 Встановлення котла допускається тільки за наявності димоходу,  в який 

організовано відвід продуктів згоряння. 

11.2 Розмістіть котел в приміщенні котельні згідно проекту. Рекомендована схема 

розміщення котлів в приміщенні котельні наведена на Рис. 4 

11.3 Приєднайте котел до системи теплопостачання. Рекомендована схема 

підключення котла наведена на Рис.5.  

11.4 Встановіть запірну арматуру (кульові крани, що входить в комплект поставки) 

і приєднайте котел до системи водопостачання і каналізації (див. Рис. 6). 

11.5   Приєднайте котел до димоходу. Місце приєднання герметизуйте. 

11.6   Встановіть  клапан безпеки TS 131 (Рис.6).    
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11.7   Встановіть запобіжний клапан (Рис.6). 

 

Рис. 4 Рекомендована схема розміщення котлів  “ДАНКО-100ТЕ” в 

приміщенні котельні 

11.8   Встановіть  обмежуючий термостат безпеки (Рис.6). 

11.9 Під'єднайне котел до контуру заземлення. 

11.10  Встановіть на кронштейні пульт керування (Рис.6). 

11.11 Виконайте електричні підключення датчика-реле тиску води та  

обмежуючого термостата безпеки. 

11.12   Змонтуйте вентилятори на корпусі котла і підключіть їх (Рис.6). 
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11.13  Виконайте електричні підключення всіх вентиляторів до щита керування 

згідно маркування на кабелях (Рис.7 ) 

 

 

 

Рис. 5 Рекомендована схема підключення котла    “ДАНКО-100ТЕ” до 

системи опалення 

1 — котел; 2 — трьохходовий підмішуючий клапан; 3 — клапан запобіжний;                   

4 — автоматичний відвідник повітря; 5 — манометр; 6 — фільтр води; 7 — котловий 

насос; 8 — клапан зворотний; 9 — буферний (акумулюючий) бак; 10 – насос системи 

опалення; 11 — запірна арматура; 12 — система опалення. 

 

Увага!  Памятайте: 

при підключенні вентилятора з конденсаторним пуском коричневий 

провід від пульта керування завжди підключається до клеми №1 

(конденсатор вентилятора), чорний до клеми №2, синій до клеми №3, а 

жовто-зелений до клеми №4 (див. Рис. 7). 

11.14 Підключіть пульт керування до мережі змінного однофазного струму 

напругою 220В з контуром заземлення. 

Увага! Обов’язкове збереження полярності Фаза-Нуль. Пам’ятайте що 

коричневий провід завжди підключається до фази, синій до нуля а 

жовто- зелений до контуру заземлення джерела живлення. 
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Рис. 6  Місця установки комплектуючих на котлі    

 “ДАНКО-100ТЕ” 

1 — манометр з краном манометра; 2 — корпус клапана безпеки TS 131; 3 — 

термобалон клапана безпеки TS 131; 4 — датчик температури терморегулятора. 5 — 

забопіжний клапан; 6 — кран кульовий 3/4”; 7 — кран кульовий 1”; 8 — вентилятор 

нижній типу BDRS;  9 — вентилятори верхні типу BDRS; 10 — термостат безпеки; 11 

— кронштейн пульта керування; 12 — пульт керування;   

 

Рис. 7  Під'єднання вентилятора типу BDRS  з конденсаторним пуском 
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Рис. 8 Схема електрична принципова пульта керування котлом  

“Данко-100ТЕ” 

 

12.  ПІДГОТОВКА КОТЛА ДО РОБОТИ 
 

      12.1 Перед розпалюванням котла необхідно перевірити: 

- справність топки і газоходів, а також наявності  природної  тяги; 

- справність котла і допоміжного обладнання; 

- відсутність у котлі та газоході зайвих предметів (після чого закрити дверцята   

котла); 

- справність вентиляторів;  

- справність циркуляційного насоса системи опалення; 

-  відсутність заглушок на живильній лінії, водопроводі, вентилях; 

- справність гарнітури, при цьому звернути увагу на те, щоб дверцята топки котла 

щільно закривались на засувки (при необхідності відрегулюйте їх), шибер газоходу 

легко повертався та надійно фіксувався.  

   12.2 Після перевірки справності котла та обладнання можна приступити до 

заповнення котла водою. Котел заповнюється водою на протязі 1-2-х годин, при чому 

літом заповнення пройде скоріше, а зимою повільніше. При заповненні опалювальної 

системи водою обов’язково звернути увагу на те, щоб з системи було виведено повітря 

(не було повітряної пробки).            
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12.3  Переведіть на пульті керування клавішний вимикач вентиляторів 6 (Рис.9) в 

положення “0” (вимкнуто).  

12.4  Ввімкніть двополюсний автоматичний вимикач 4 на пульті керування (Рис 9). 

При цьому індикатори жовтого кольору 10 та 13 мають залишитися не ввімкненими. 

12.5 Після появи на дисплеї терморегулятора 5 поточного значення температури 

котлової води, при необхідності, виконайте коректування налаштувань Р-1; Р-8 або            

Р-9.  Коректування проводиться наступним чином: 
 - Натисканням кнопки “Прог.”     (Рис.10) на 1 сек. на дисплеї терморегулятора 

висвітиться номер програми Р1, а потім з’явиться поточне значення даної програми. 

Після чого, в разі необхідності, натисканням кнопок “Більше”      або “Менше”       

(Рис.10) встановіть  необхідні Вам значення параметру для вибраної програми. Кожне 

натискання кнопок змінює значення параметра на одну одиницю. Якщо необхідно 

швидко змінити  значення параметра на значну величину слід затиснути кнопку 

“Більше”       або “Менше”        , внаслідок чого через 3 сек. значення почне послідовно 

змінюватись зі швидкістю одна одиниця за 0,1 сек.  Значення параметрів  повинні 

відповідати зазначеним у таблиці 4.    

Коли програма відкоректована повторним натисканням кнопки “Прог.”       

відбудеться перехід на наступну по черзі програму від Р-1 до Р-10.  

Увага!  Програми Р-2; Р-3; Р-4; Р-5; Р-6; Р-7; Р-10 є службовими програмами 

контролера, запрограмованими на заводі-виробнику, і коректуванню не 

підлягають. 

   Коли  значення всіх програм (від  Р-1 до Р-10) відповідають зазначеним у таблиці 4 і 

на дисплеї висвічується необхідне значення програми Р-10 натисканням клавіші   

“Прог.”  відбудеться автоматичне збереження налаштувань усіх програм 

терморегулятора, про що свідчитиме напис SAVE, який висвітиться на дисплеї на 1 сек. 

Після чого на дисплеї  з’явиться поточне значення температури води в котлі.                         

  - При необхідності зміни параметра однієї з програм (тільки Р-1; Р-8 або Р-9) 

натисканням кнопки “Ввод”  (Рис.10) зафіксуйте введені зміни в пам’яті 

терморегулятора. 

  12.6 В залежності від виду палива, що застосовується, переведіть клавішний 

перемикач 7 “Режим” (Рис.9) на пульті керування в положення В (вугілля, торфобрикет) 

або Д (дрова). 

   12.7 Обертаючи ручки 7, 8, 10 та 12 (Рис.9) виставте мінімальну та максимальну 

подачу повітря для верхніх та нижнього вентиляторів. Ручки  Min повинні бути 

повернуті на 10-30% від повного кута їх повороту, а ручки Max  повинні бути повернуті 

на 70-100%. Ці величини залежать від конкретного палива і кут їх повороту 

визначається дослідним шляхом. 
Увага! Обертання ручок за годинниковою стрілкою збільшує подачу повітря, а 

проти годинникової стрілки -  зменшує. 
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Рис. 9 Пульт керування котла “Данко-100ТЕ” 

1 — корпус пульта; 2 — кришка пульта керування; 3 — гвинти; 4 — автоматичний 

вимикач (двополюсний); 5 — електронний показуючий терморегулятор; 6 — клавішний 

вимикач вентиляторів; 7 — клавішний перемикач режимів роботи; 8 — регулятор Min 

обертів верхніх вентиляторів; 9 — регулятор Mах обертів верхніх вентиляторів;            

10 — індикатор включення верхніх вентиляторів; 11 — регулятор Min обертів нижніх 

вентиляторів; 12 — регулятор Mах обертів нижніх вентиляторів; 13 — індикатор 

включення нижніх вентиляторів; 14 — індикатори стану режиму роботи 

вентиляторів; 15 — світлосигналізатор аварійної ситуації; 16 — клавішний вимикач 

дзвінка; 17 — кабель підключення живлення;  18 — вилка двополюсна з заземленням;          

19 — датчик температури; 20 — кронштейн пульта керування; 21 — кабелі 

підключення вентиляторів.   

Таблиця 4 — Параметри  налаштувань 

                        терморегулятора РТ-04               

Налаштування Значення Покази на табло 

 Р1 50-55°С  0055 

 Р2 1°С  0001 

Р3 0 0000 

Р4 0 0000 

Р5 0,00% 0000 

Р6 100,00% 0100 

Р7 1 0001 

Р8 70-80°С  0070 

Р9 Р8+2°С 0072 

Р10 2 0002 
Рис. 10 Терморегулятор РТ- 04 
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13.  РОЗПАЛЮВАННЯ ТА ВКЛЮЧЕННЯ КОТЛА В РОБОТУ 
13.1. Категорично забороняється проводити операції розпалювання і                  

контролю процесу горіння в котлі без захисних окулярів. 

13.2. За 10-15 хвилин до розпалювання котла провентилювати топку і газохід котла. 

13.3  Встановити і зафіксувати шибер димоходу в положенні “Відкрито”. 

13.4  Закласти в топку паливо для розпалювання (папір, дерев’яні тріски, хмиз, 

відходи деревини).  

13.5 Розвести багаття у камері завантаження палива. Розпалювання вести поступово 

на протязі 10-15 хвилин.  

13.6  По закінченні розпалювання, завантажити основним паливом камеру 

завантаження  до нижнього рівня люка завантаження. 

13.7 Переведіть на пульті керування клавішний вимикач вентиляторів 6 (Рис.9) в 

положення “1” (увімкнуто). При цьому мають засвітитися два індикатори жовтого 10 та 

13 і два (Min у верхньому ряду та Max у нижньому) зеленого 14  кольорів.  

Світіння кожного з жовтих індикаторів означає, що на відповідні групи  

вентиляторів подається напруга. Світіння зелених індикаторів вказує на те, в якому 

режимі подачі повітря (Min або Max) вентилятор працює в даний момент. 

13.8  Встановити шибер димоходу в положення мінімально необхідної тяги. 

 Режим роботи В 
13.9 При досягненні температурою води значення Р-1 (50-55°С) зміниться режим 

роботи верхніх вентиляторів. Вони перейдуть в режим роботи Max, про що вкаже 

вимкнення зеленого індикатора  Min і ввімкнення зеленого індикатора  Max у 

верхньому ряду регуляторів. 

13.10  При досягненні температурою води значення Р-9 (Р-8+2°С) зміниться режим 

роботи нижнього вентилятора. Він перейде в режим роботи Min, про що вкаже 

вимкнення зеленого індикатора Max і ввімкнення зеленого індикатора Min у нижньому 

ряду регуляторів. 

13.11 При пониженні температури води до значення Р-8 (70-80°С) знову зміниться 

режим роботи нижнього вентилятора. Він знову перейде в режим роботи Max, про що 

вкаже вимкнення зеленого індикатора Min і ввімкнення зеленого індикатора Max у 

нижньому ряду регуляторів. 

Це означає що котел вийшов на робочий режим В. 

 

Режим роботи Д   
13.12 При досягненні температурою води значення Р-1 (50-55°С) зміниться режим 

роботи всіх вентиляторів. Нижній перейде в режим роботи Min, про що вкаже 

вимкнення зеленого індикатора Max і ввімкнення зеленого індикатора Min у нижньому 

ряду регуляторів. Верхні перейдуть в режим роботи Max, про що вкаже вимкнення 

зеленого індикатора  Min і ввімкнення зеленого індикатора  Max у верхньому ряду 

регуляторів. 

13.13  При досягненні температурою води значення Р-9 (Р-8+2°С) зміниться режим 

роботи верхніх вентиляторів. Вони перейдуть в режим роботи Min, про що вкаже 

вимкнення зеленого індикатора Max і ввімкнення зеленого індикатора Min у верхньому 

ряду регуляторів. 

13.14 При пониженні температури води до значення Р-8 (70-80°С) знову зміниться 

режим роботи верхніх вентиляторів. Він знову перейдуть в режим роботи Max, про що 
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вкаже вимкнення зеленого індикатора Min і ввімкнення зеленого індикатора Max у 

верхньому ряду регуляторів 

Це означає що котел вийшов на робочий режим Д. 
      

14. РОБОЧИЙ (ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ) РЕЖИМ КОТЛА 
14.1 Робоча теплопродуктивність котла регулюється подачею повітря 

вентиляторами.  

14.2  Під час чергування оператор котла зобов’язаний: 

- слідкувати за рівнем палива в котлі; 

- слідкувати за полум’ям у топці котла; 

- не допускати опускання полум’я й горіння палива нижче рівня колосників. 

14.3  Потрібно твердо пам’ятати: 

- дозволяється залишати котел без постійного нагляду зі сторони власника тільки 

після припинення горіння палива і повного зниження тиску в котлі до нуля; 

- дозволяється відкривати дверцята для завантаження палива тільки при 

непрацюючих вентиляторах. Для зупинки вентиляторів переведіть клавішний вимикач 

6 у положення “0” (Вимкнуто). 

14.4 З метою покращення доступу первинного повітря до палива, необхідно 

періодично ворушити останнє кочергою. В міру вигоряння палива у топці котла 

потрібно додавати паливо до нижнього рівня люка завантаження. 

14.5  При виникненні позаштатної ситуації (закипанні води в котлі) спрацьовує 

обмежуючий термостат 23 (Рис. 1). Для інформування обслуговуючого персоналу при 

цьому також ввімкнеться дзвінок та світлосигналізатор аварійної ситуації 15. На час 

виконання робіт (доведення температури води до значень нижче 95 ºС) дзвінок можна 

відключити за допомогою клавішного вимикача 16. По досягненні робочих параметрів 

(тиску чи температури) знову ввімкнеться дзвінок, якщо для виконання вищезгаданих 

робіт його відмикали, або вимкнеться - якщо не відмикали. У першому випадку дзвінок 

необхідно відключити за допомогою клавішного вимикача 16.  
 

15. ЗУПИНКА КОТЛА 

 

15.1. Зупинка котла проводиться в наступному порядку: 

- припинити подачу палива; 

- перевести шибер в положення «Відкрито»; 

- нагляд за котлом можна припинити після повного згоряння палива. 

15.2. Забороняється випускання води з котла без дозволу адміністрації. 

15.3. При отриманні дозволу, випускання води з котла провести після: 

- зниження температури води у котлі до 50 ºС; 

- падіння тиску води до нуля. 
 

16. АВАРІЙНА ЗУПИНКА КОТЛА 
 

16.1. Оператори котла зобов’язані терміново зупинити котел і повідомити про це 

адміністрацію в наступних аварійних випадках: 

- стався витік води з котла; 

- відбулося закипання води в котлі; 
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- 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. 

16.2. Причина аварійної зупинки котла повинна бути записана в змінному журналі. 

16.3. 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. 

16.4. При аварійній зупинці котла необхідно: 

   - прпинити подачу палива; 

   - відкрити, при необхідності, водяне пожежогасіння. 

16.5. При відключенні електроенергії без попередження необхідно: 

   - перевірити природну тягу в топці котла; 

   - спостерігати за процесом горіння на природній тязі; 

   - слідкувати за тиском води до і після котла. 

17. ЧИЩЕННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ КОТЛА  

17.1 Ремонт і догляд за системою теплопостачання проводяться  власником котла 

або обслуговуючою фірмою. 

17.2 Котел потребує періодичного чищення під час роботи та зберігання по 

закінченні опалювального сезону. Це особливо важливо для правильної експлуатації і 

ефективності спалювання палива. Необхідне періодичне (в залежності від виду палива) 

чищення котла, особливо димових каналів та димоходу.  

              Чищення окремих елементів котла:   

- чищення поверхні стінок топки виконується через люк завантаження; 

- чищення поверхні труб колосникової решітки виконується через вигрібні 

дверцята; 

- чищення всіх перегородок конвективної частини і димоходу виконується через 

верхні дверцята;  

- видалення золи виконується через нижні дверцята і бокові люки. 

Також періодично необхідно чистити вентилятори і колектори розподілу повітря, 

щоб не допускати накопичення пилу на цих елементах котла. 

Після закінчення опалювального сезону не потрібно спускати воду з котла (при 

закритій системі опалення), проте слід ретельно очистити топку та димові канали. 

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. 

18. ГАРАНТІЙНІ ОБОВ'ЯЗКИ 

18.1. Завод-виробник гарантує відповідність котла обов’язковим вимогам                    

ТУ У28.2-24175498-018:2008 при дотриманні правил монтажу, зберігання, 

транспортування і експлуатації. 

18.2. Гарантійний термін експлуатації - 30 місяців з дня продажу або не більше 36 
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місяців з дня випуску. 

18.3. 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). 

18.4. 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. 
           

       18.5. 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. 

       18.6. Термін служби котла до списання – не менше 15 років. 

       18.7. 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.  
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19. СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ КОТЛА 

Котел твердопаливний стальний типу  "Данко-100ТЕ" 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  _______________ 

 

20. СВІДОЦТВО ПРО КОНСЕРВАЦІЮ, УПАКОВКУ І ЗБЕРІГАННЯ 

   

 20.1. Котел твердопаливний стальний типу "Данко-100ТЕ" заводський №____________    

підданий консервації і упаковці згідно ГОСТ 9.014-78. 

 

“_____” _____________________  _________ р. 
 

Умови зберігання - 4 згідно ГОСТ І5І50-69  

Пакувальник___________________________________________________ 

20.2. Упакований котел зберігається в тарі заводу-виробника в закритому приміщенні або під 

навісом у вертикальному положенні в один ярус. 

Примітка: заповнюваний в п.19 і п.20 текст дозволяється замінювати наклеєною в 

керівництво з експлуатації етикеткою, що містить ці відомості. 

 

21. СВІДОЦТВО ПРО ПРОДАЖ 

 

Котел твердопаливний стальний типу "Данко-100ТЕ" 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 керівництва з експлуатації. 

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_______________ 20__ 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_______________ 20__ 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 згоден. 

 

 

Абонент _______________________________ __________________ 

                                              (П.І.Б. )                                            (підпис) 

 

               «_____»_________________20___р.   
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ВІДМІТКИ 

ПРО НЕПОЛАДКИ, ЗАМІНИ ДЕТАЛЕЙ І РЕМОНТ 

 

Дата 
Характеристика неполадок, найменування 

замінених деталей 

Ким виконаний 

ремонт 

Підпис особи, 

яка 

виконувала 

ремонт 

    

 

 

 

Адреси гарантійних та сервісних центрів 
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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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Приватне акціонерне товариство 
АГРОРЕСУРС 

вул. Нижньодворецька, 35 

м.Рівне,33001,Україна 

тел/факс: (0362) 63-19-38 
rivne@agroresurs.com.ua  

www.agroresurs.ua  
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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 «ДАНКО-150ТС», теплопродуктивністю 150 кВт з 
максимальною температурою нагріву води 90°С і робочим тиском до 0,4 МПа, та 
примусовою регульованою подачею повітря в камеру згоряння, що призначений 
для опалення індивідуальних житлових будинків і споруд комунально-
побутового призначення, обладнаних системами опалення з  примусовою 
циркуляцією теплоносія, та названий далі за текстом котел (котли). 

 

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, щоб проводити її правильно і 
безпечно.  

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 
власники повинні дотримуватись правил пожежної безпеки, правил безпечної 
експлуатації водогрійних котлів та спеціальних будівельних норм і правил. 

 

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 експлуатування; 
- 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 легко 
займистих 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; 
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- експлуатація котла з несправним або пошкодженим регулятором 
температури або обмежуючим термостатом; 
- використовувати гарячу воду з системи теплопостачання для цілей не 
передбачених цією настановою (побутових і т.п.); 
- розпалювати котел за відсутності тяги в димоході і без попереднього 
заповнення системи теплопостачання водою; 
- класти на котел і трубопроводи або зберігати поблизу предмети, що  легко 
займаються (папір, ганчірки і т.п.); 

- підіймати температуру води в котлі вище 95оС і тиск вище ніж 0,3 МПа; 
- самовільно змінювати схему системи теплопостачання і конструкцію котла. 
При необхідності зміни схеми системи теплопостачання необхідно 
звернутися у відповідні спеціальні проектні організації; 
- допускати, щоб система теплопостачання була незаповненою або 
заповненою водою неповністю; 
- заповнювати ситему теплопостачання з водопровідних мереж без 
використання редукційного клапана, з метою запобігання  підвищення тиску 
води в котлі  більше ніж 0,4 МПа; 

3.3  При непрацюючому  котлі всі  дверцята і люки чищення  повинні  бути 
закриті. 

3.4 У випадку виникнення пожежі терміново повідомте в пожежну  частину 
по телефону  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, ремонту, чистки  і  
т.п.  котел необхідно від’єднати від електромережі.  

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

             
4.1 Основні експлуатаційні параметри котла наведені в таблиці 1: 

Таблиця 1 – основні експлуатаційні  параметри котлів теплопродуктивністю 150  кВт: 

Назва параметра або розміру Величина параметра для котла 

1. Види палива: 
1.1 Розрахункові  
1.2 Дозволяється 
застосовувати  

Тверде кускове: 
Вугілля ка'мяне ДСТУ 3472; Брикети торф'яні ДСТУ 2042  

-дрова; -брикети з відходів деревообробки, лушпиння 
соняшника, соломи; -вугілля буре; -антрацит. 

2. Розміри топки в плані, мм 625×1050 
3. Об’єм палива, що 
завантажується, м3 

  

- брикети з торфу 0,26 
- вугілля кам'яне, 0,22 
4. Номінальна витрата палива, 
кг/год: 

 

- брикети з торфу 46 
- вугілля кам'яне 35 

8.   5. Коефіцієнт корисної дії, % не 
нижче 

 

- брикети з торфу 81 
- вугілля кам'яне 83 

      6. Температура продуктів 
згоряння,°С : 
- не менше 
- не більше 

 
 

160 
280 

7.Температура води,°С  
 

90 
 - на виході з котла,  
не більше 
 - на вході в котел,  
 не менше 

50 

 

5. БУДОВА КОТЛА 

 

5.1  Будова котла «ДАНКО -150ТС»  показана на Рис. 1. 
5.2 Основним елементом котла є суцільнозварний теплообмінник 1 що має: 
топку 2 з форсунками подачі вторинного повітря 3, зольник 4 в якому розміщені 
перфоровані колектори подачі первинного повітря 5, виготовлені з безшовних 
котлових труб колосники 6 і похилі труби топки  7, піддон 8, димохід 9 з кришкою 
прочистки 10, шибером поворотним 11 і фіксатором положення 12. Конвективну 
частину теплообмінника складають два ряди прямокутних безшовних труб 13, 
з'єднаних між собою пилозбірною камерою 14. У задній ряд труб встановлено 
турбулізатори 15. Усі труби, перегородки та всі внутрішні стінки котла 
охолоджуються водою. Для аварійного охолодження води в котлі з метою 
запобігання її закипанню  у водяну сорочку встановлено мідний змійовик 16 з 
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Рис.1 Котел «Данко -150ТС» 
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встановленими на верхній частині котла аваріним термостатичним клапаном 
безпеки 17 та кульвим краном 18. Крім того, на верхній частині котла 
знаходяться: патрубок подачі з фланцем 19, патрубок під'єднання запобіжного 
клапана 20, манометр 21 з трьохходовим краном 22, датчик-реле тиску води 23, 
обмежуючий термостат 24, вибухові клапани 25. На передній частині котла 
змонтовано люки: завантаження 26 з оглядовим отвором контролю наявності 
полум’я в топці 27, вигрібний 28, передні 29 та нижні 30. На задній частині котла 
знаходяться: кран зливу конденсату 31, кран заповнення-зливу котла водою 32, 
патрубок звороту 33, вентилятор первиної подачі повітря (нижній) 34 та два 
вентилятора вторинної подачі повітря (верхні) 35. На лівій й правій стороні 
котла знаходяться бокові люки прочистки 36. З усіх сторін (крім нижньої) 
теплообмінник вкритий шаром теплоізолятора 37 і закритий декоративним 
кожухом 38. Котел встановлений на лижі-опори 39. З лівої сторони котла  
встановлено пульт керування 40, який з допомогою кронштейна 41 кріпиться до 
монтажної платформи 42. 

 

6. ПРИНЦИП РОБОТИ КОТЛА 

    

  6.1 В основу роботи котла покладено принцип незалежної по продуктивності і 

роздільної по шляху примусової подачі первинного і вторинного повітря в 

камеру згоряння (топку) та комбінації в ній двох різних процесів горіння: горіння 

твердого палива при умисній нестачі первинного повітря (часткова газогенерація 

палива) і догоряння газоподібних продуктів неповного окислення палива в 

струменях вторинного повітря.  

 6.2 Теплопродуктивність котла, необхідну для підтримання заданої 

терморегулятором температури котлової води, визначається інтенсивністю 

горіння палива, яка, в свою чергу, забезпечується регульованою подачею 

первинного повітря нижнім вентилятором.  

Спочатку повітря від нижнього вентилятора 33, проходячи через колектори 

подачі первинного повітря 5, підігрітим, надходить в камеру зольника 4 по всій 

його довжині та ширині, і в якості первинного повітря, рівномірно поступає до 

палива знизу по всій площі топки. Проходячи через шар палива первинне 

повітря забезпечує горіння палива по всьому його об’єму. При цьому, 

внаслідок його умисної недостатньої  кількості, крім СО2 утворюється велика 

кількість СО. Таке горіння по своїй природі є частковою газогенерацією. 

Одночасно повітря від верхніх вентиляторів 34 через форсунки 3 в якості 

вторинного повітря поступає в простір над паливом що горить (зона 

полум’я), чим забезпечується догоряння продуктів неповного окислення палива 

(особливо оксиду вуглецю СО) та летючих його складових, які утворюються при 

його газогенерації. 

7.  ПІДГОТОВКА КОТЛА ДО РОБОТИ 
 

    7.1 Перед розпалюванням котла необхідно перевірити: 
- Справність топки і газоходів, а також наявності  природної  тяги. 
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- Справність котла і допоміжного обладнання. 
- Відсутність у котлі, газоході зайвих предметів, після чого закрити дверцята   

котла. 
 Справність вентиляторів.  
 Справність циркуляційного насоса системи опалення. 
-  Відсутність заглушок на живильній лінії, водопроводі, вентилях. 

     - Справність гарнітури, при цьому звернути увагу на те, щоб дверцята топки 
котла щільно закривались на засувки (при необхідності відрегулюйте їх), шибер 
газоходу легко повертався та щільно закривався.  
  7.2 Після перевірки справності котла та обладнання можна приступити до 
заповнення котла водою. Котел заповнюється водою на протязі 1-2-х годин, при 
чому літом заповнення піде скоріше, а зимою повільніше. При заповненні 
опалювальної системи водою обов’язково звернути увагу на те, щоб з системи 
було виведено повітря (не було повітряної пробки).            
 7.3 Переведіть на пульті керування “Данко-035” клавішний вимикач 
вентиляторів 6  (Рис.2) в положення “0” (вимкнуто).  
  7.4 Ввімкніть двополюсний автоматичний вимикач 4 на пульті керування 
“Данко-035” (Рис 2). При цьому індикатори жовтого кольору 10 та 13 мають 
залишитися не ввімкненими. 
  7.5 Після появи на дисплеї терморегулятора 5 поточного значення 
температури котлової води при необхідності виконайте коректування 
налаштувань Р-1; Р-8 або Р-9.  Коректування проводится наступним чином: 
 - Натисканням кнопки “Прог.”    (Рис.3) виберіть номер програми (Р-1; Р-8 або Р-
9) для налаштування параметрів роботи терморегулятора.  
Увага!  Програми Р-2; Р-3; Р-4; Р-5; Р-6; Р-7; Р-10 є службовими 

програмами контролера і коректуванню не підлягають! 

  - Натисканням кнопок “Більше”    або “Менше”    (Рис.3) встановіть  необхідні 
Вам значення параметру для вибраної програми. Значення параметрів  повинні 
відповідати зазначеним у таблиці 2.                                         

  - Після зміни парметрів програми (тільки Р-1; Р-8 або Р-9) натисканням кнопки 
“Ввод”       (Рис.3) зафіксуйте введені зміни в памяті терморегулятора. 

   7.6 В залежності від виду палива, що застосовується переведіть клавішний 
перемикач 7 “Режим” (Рис.2) на пульті керування в положення В (вугілля, 
торфобрикет) або Д (дрова). 
  7.7 Обертаючи ручки 7, 8, 10 та 12 (Рис.2) виставте мінімальну та 
максимальну подачу повітря для верхніх та нижнього вентиляторів. Ручки  Min 
повинні бути повернуті на 10-30% від повного кута їх повороту, а ручки Max  
повинні бути повернуті на 70-100%. Ці величини залежать від конкретного виду 
палива і кут їх повороту визначається дослідним шляхом. 

Увага! Обертання ручок за годинниковою стрілкою збільшує подачу 

повітря, а проти годинникової стрілки, відповідно, зменшує її. 
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Рис. 2 Пульт керування котлом “Данко-035” 

1 — корпус пульта; 2 — кришка пульта керування; 3 — гвинти; 4 — 

автоматичний вимикач (двополюсний); 5 — електронний показуючий 

терморегулятор; 6 — клавішний вимикач вентиляторів; 7 — клавішний 

перемикач режимів роботи; 8 — регулятор Min обертів верхніх 

вентиляторів; 9 — регулятор Mах обертів верхніх вентиляторів; 10 — 

індикатор вкючення верхніх вентиляторів; 11 — регулятор Min обертів 

нижніх вентиляторів; 12 — регулятор Mах обертів нижніх вентиляторів; 13 

— індикатор вкючення нижніх вентиляторів; 14 — індикатори стану режиму 

роботи вентиляторів; 15 — світлосигналізатор аварійної ситуації; 16 — 

клавішний вимикач дзвінка; 17 — кабель підключення живлення;  18 — вилка 

двополюсна з заземленням; 19 — датчик температури; 20 — кронштейн 

пульта керування; 21 — кабелі підключення вентиляторів.   

 

8.  РОЗПАЛЮВАННЯ ТА ВКЛЮЧЕННЯ КОТЛА В РОБОТУ 
 
 8.1. Категорично забороняється проводити операції розпалювання і                  
контролю процесу горіння в котлі без захисних окулярів. 

 8.2 За 10-15 хвилин до розпалювання котла провентилювати топку і газохід 
котла. 

8.3  Встановити шибер димоходу в положення “Відкрито”. 
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  Таблиця 2 — параметри  
        налаштувань 
терморегулятора РТ-04               

                                                

Налаштування Значення 

Р1 50-55°С  

Р2 1°С  

Р3 0 

Р4 0 

Р5 0,00% 

Р6 100,00% 

Р7 1 

Р8 70-80°С  

Р9 Р8+2°С 

Р10 2 

 

 

Рис. 3 Теморегулятор РТ- 04 

    8.4  Закласти в топку паливо для розпалювання (папір, дерев’яні скалки, хмиз, 
відходи деревини).  
  8.5 Розвести багаття у камері завантаження палива. Розпалювання вести 
поступово на протязі 10-15 хвилин.  
  8.6  По закінченні розпалювання, завантажити основним паливом камеру 
завантаження  до нижнього рівня люка завантаження. 
   8.7 Переведіть на пульті керування клавішний вимикач вентиляторів 6 (Рис.2) 
в положення “1” (увімкнуто). При цьому мають засвітитися два індикатори 
жовтого 10 та 13 і два (Min у верхньому ряду та Max у нижньому) зеленого 14  
кольорів. 
  Світіння кожного з жовтих індикаторів означає що на відповідні групи  
вентиляторів подається напруга. Світіння зелених індикаторів вказує на те в 
якому режимі подачі повітря (Min чи Max) вентилятор працює в даний момент. 
    8.8  Встановити шибер димоходу в положення мінімально необхідної тяги. 

 

 Режим роботи В 
    
   8.9 По досягненні температурою води значення Р-1 (50-55°С) зміниться режим 
роботи верхніх вентиляторів. Вони перейдуть в режим роботи Max, про що 
вкаже вимкнення зеленого індикатора  Min і ввімкнення зеленого індикатора  
Max у верхньому ряду регуляторів. 

     8.10  По досягненні температурою води значення Р-9 (Р-8+2°С) зміниться 
режим роботи нижнього вентилятора. Він перейде в режим роботи Min, про що 



 

 

 11 

вкаже вимкнення зеленого індикатора Max і ввімкнення зеленого індикатора Min 
у нижньому ряду регуляторів. 
  8.11 По пониженні температури води до значення Р-8 (70-80°С) знову 
зміниться режим роботи нижнього вентилятора. Він знову перейде в режим 
роботи Max, про що вкаже вимкнення зеленого індикатора Min і ввімкнення 
зеленого індикатора Max у нижньому ряду регуляторів. 
  Це означає що котел увійшов у робочий режим В. 
 

Режим роботи Д   
    
       8.12 По досягненні температурою води значення Р-1 (50-55°С) зміниться 

режим роботи всіх вентиляторів. Нижній перейде в режим роботи Min, про що 
вкаже вимкнення зеленого індикатора Max і ввімкнення зеленого індикатора Min 
у нижньому ряду регуляторів. Верхні перейдуть в режим роботи Max, про що 
вкаже вимкнення зеленого індикатора  Min і ввімкнення зеленого індикатора  
Max у верхньому ряду регуляторів. 
   8.13  По досягненні температурою води значення Р-9 (Р-8+2°С) зміниться 
режим роботи верхніх вентиляторів. Вони перейдуть в режим роботи Min, про 
що вкаже вимкнення зеленого індикатора Max і ввімкнення зеленого індикатора 
Min у верхньому ряду регуляторів. 

       8.14 По пониженні температури води до значення Р-8 (70-80°С) знову 
зміниться режим роботи верхніх вентиляторів. Він знову перейдуть в режим 
роботи Max, про що вкаже вимкнення зеленого індикатора Min і ввімкнення 
зеленого індикатора Max у верхньому ряду регуляторів 
Це означає що котел увійшов у робочий режим Д. 
      

9. РОБОЧИЙ (ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ) РЕЖИМ КОТЛА 
 
     9.1   Навантаження котла регулюється подачею повітря вентиляторами.  
     9.2  Під час чергування оператор котла зобов’язаний: 

- слідкувати за рівнем палива в котлі; 
- слідкувати за полум’ям у топці котла; 

 - не допускати опускання полум’я й горіння палива нижче рівня колосників. 
    9.3  Потрібно твердо пам’ятати: 

- дозволяється залишати котел без постійного нагляду зі сторони власника 
тільки після припинення горіння палива і повного зниження тиску в котлі до нуля; 

 дозволяється відкривати дверцята для завантаження палива тільки при 
непрацюючих вентиляторах; 

   9.4 З метою покращення доступу первинного повітря до палива, необхідно 
періодично ворушити останнє кочергою. В міру вигоряння палива у топці 
котла потрібно додавати палива до нижнього рівня люка завантаження. 

    9.5  При виникненні позаштатної ситуації (перевищенні тиску, витоку води з 
котла, закипанні води в котлі)  спрацьовує відповідно датчик-реле тиску води 22 
або обмежуючий термостат 23 (Рис. 1).  Для інформування обслуговуючого 
персоналу при цьому вмикається червоний світлосигналізатор аварійної ситуації 
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15 (Рис. 2) та подається звуковий сигнал (дзвінок). На час виконання робіт 
(доведення тиску води до норми чи температури води до значень нижче 95 ºС) 
дзвінок можна тимчасово відключити за допомогою клавішного вимикача 16 
(Рис. 2), який знаходиться на задній стінці пульта керування. По досягненні 
робочих параметрів (тиску чи температури) знову ввімкнеться дзвінок, якщо для 
виконання вищезгаданих робіт його відмикали, або вимкнеться - якщо не 
відмикали. У першому випадку дзвінок необхідно відключити за допомогою 
клавішного вимикача 16. Для розблокування обмежуючого термостата 23 
необхідно після падіння температури нижче 95ºС натиснути на червону кнопку 
на його корпусі, використавши для цього олівець чи інший предмет подібної 
форми. 

 
10. ЗУПИНКА КОТЛА 

 
10.1. Зупинка котла проводиться в наступному порядку: 
- припинити подачу палива. 
- перевести шибер в положення “Відкрито”. 
- охолодження котла проводити повільно, в міру вигоряння палива. 
- нагляд за котлом можна припинити після повного згоряння палива. 
10.2. Забороняється випускання води з котла без дозволу адміністрації. 
10.3. При отриманні дозволу, випускання води з котла провести після: 
-  зниження температури води у котлі до 50 °С ; 

       -  падіння тиску води до нуля; 
 

11. АВАРІЙНА ЗУПИНКА КОТЛА 
 
11.1. Оператори котла зобов’язані 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, обривів 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 зварки труб, при несправності арматури, не 

потребуючи негайної зупинки котла, персонал зобов’язаний негайно повідомити 
про це лице, відповідальне за технічний стан і безпечну експлуатацію. 

11.4. При аварійній зупинці котла необхідно: 
- прпинити подачу палива. 
- закрити шибер дуття в приміщенні котельні. 
- відкрити, при необхідності, водяне пожежогасіння. 
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      11.5. При відключенні електроенергії без попередження необхідно: 
- перевірити природну тягу в топці котла. 
- спостерігати за процесом горіння на природній тязі. 
 - слідкувати за тиском води до і після котла. 
 

 

12. ЧИЩЕННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ КОТЛА  

12.1 Ремонт і догляд за системою теплопостачання проводяться  власником 
котла або обслуговуючою фірмою. 

12.2 Котел потребує періодичного чищення під час роботи та зберігання по 
закінченні опалювального сезону. Це особливо важливо для правильної 
експлуатації і ефективності спалювання палива. Необхідне періодичне (в 
залежності від виду палива) чищення котла, особливо димових каналів,  
турбулізаторів та димоходу. 

  Чищення окремих елементів котла:   
- чищення поверхні стінок топки виконується через люк завантаження. 
- чищення поверхні труб колосникової решітки виконується через люк 

вигрібний. 
- чищення труб конвективної частини, турбулізаторів і димоходу виконується 

через вибухові клапани та люк прочистки димоходу.  
- видалення золи виконується через люк нижній і люки бокові. 
Також періодично необхідно чистити вентилятори і колектори розподілу 

повітря, щоб не допускати накопичення пилу на цих елементах котла. 
    12.3 Після закінчення опалювального сезону не потрібно спускати воду з 
котла (при закритій системі опалення), проте слід ретельно очистити топку та 
димові канали. 

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 дати можливість 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 У28.2-24175498-018-2008 при дотриманні правил монтажу, зберігання, 
транспортування і експлуатації. 

13.2. Гарантійний термін експлуатації - 30 місяців з дня продажу або не 
більше 36 місяців з дня випуску. 

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 
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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. 

       

  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 служби котла до списання – не менше 15 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. 
  
 
 



 

 

 15 

 
14. СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ КОТЛА 

Котел твердопаливний стальний типу  "Данко-150ТС" 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 

 

   15.1. Котел твердопаливний стальний "Данко-150ТС" заводський №____________    

підданий консервації і упаковці згідно ГОСТ 9.014-78. 

 

“_____” _____________________  _________ р. 
 

Умови зберігання - 4 згідно ГОСТ І5І50-69  

Пакувальник___________________________________________________ 

15.2. Упакований котел зберігається в тарі заводу-виробника в закритому приміщенні або 
під навісом у 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 типу "Данко-150ТС" 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 керівництва по експлуатації. 

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 “Данко-150ТС” 

   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_______________ 20__ 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 “Данко-150ТС” 

   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_______________ 20__ 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   “Данко-150ТС”  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 згоден. 

 

 

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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 АГРОРЕСУРС

 
 

 

Приватне акціонерне товариство 
АГРОРЕСУРС 

вул. Нижньодворецька, 35 

м.Рівне,33001,Україна 

тел/факс: (0362) 63-19-38 
rivne@agroresurs.com.ua  

www.agroresurs.ua  

                                                        

КОТЕЛ ОПАЛЮВАЛЬНИЙ  ТВЕРДОПАЛИВНИЙ СТАЛЬНИЙ  

“ДАНКО-200ТC” 

НАСТАНОВА З ЕКСПЛУАТАЦІЇ  

632483.035.200.00.000 НЕ 

 

м. Рівне 
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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 «ДАНКО-200ТС», теплопродуктивністю 200 кВт з 
максимальною температурою нагріву води 90°С і робочим тиском до 0,4 МПа, та 
примусовою регульованою подачею повітря в камеру згоряння, що призначений 
для опалення індивідуальних житлових будинків і споруд комунально-
побутового призначення, обладнаних системами опалення з  примусовою 
циркуляцією теплоносія, та названий далі за текстом котел (котли). 

 

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, щоб проводити її правильно і 
безпечно.  

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 
власники повинні дотримуватись правил пожежної безпеки, правил безпечної 
експлуатації водогрійних котлів та спеціальних будівельних норм і правил. 

 

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 експлуатування; 
- 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 легко 
займистих 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; 
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- експлуатація котла з несправним або пошкодженим регулятором 
температури або обмежуючим термостатом; 
- використовувати гарячу воду з системи теплопостачання для цілей не 
передбачених цією настановою (побутових і т.п.); 
- розпалювати котел за відсутності тяги в димоході і без попереднього 
заповнення системи теплопостачання водою; 
- класти на котел і трубопроводи або зберігати поблизу предмети, що  легко 
займаються (папір, ганчірки і т.п.); 

- підіймати температуру води в котлі вище 95оС і тиск вище ніж 0,3 МПа; 
- самовільно змінювати схему системи теплопостачання і конструкцію котла. 
При необхідності зміни схеми системи теплопостачання необхідно 
звернутися у відповідні спеціальні проектні організації; 
- допускати, щоб система теплопостачання була незаповненою або 
заповненою водою неповністю; 
- заповнювати ситему теплопостачання з водопровідних мереж без 
використання редукційного клапана, з метою запобігання  підвищення тиску 
води в котлі  більше ніж 0,4 МПа; 

3.3  При непрацюючому  котлі всі  дверцята і люки чищення  повинні  бути 
закриті. 

3.4 У випадку виникнення пожежі терміново повідомте в пожежну  частину 
по телефону  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, ремонту, чистки  і  
т.п.  котел необхідно від’єднати від електромережі.  

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

             
4.1 Основні експлуатаційні параметри котла наведені в таблиці 1: 

Таблиця 1 – основні експлуатаційні  параметри котла теплопродуктивністю 200  кВт: 

Назва параметра або розміру Величина параметра для котла 

1. Види палива: 
1.1 Розрахункові  
1.2 Дозволяється 
застосовувати  

Тверде кускове: 
Вугілля ка'мяне ДСТУ 3472; Брикети торф'яні ДСТУ 2042  

-дрова; -брикети з відходів деревообробки, лушпиння 
соняшника, соломи; -вугілля буре; -антрацит. 

2. Розміри топки в плані, мм 840× 
1050 

3. Об’єм палива, що 
завантажується, м3 

  

- брикети з торфу 0,45 
- вугілля кам'яне, 0,38 
4. Номінальна витрата палива, 
кг/год: 

 

- брикети з торфу 55 
- вугілля кам'яне 42 

8.   5. Коефіцієнт корисної дії, % не 
нижче 

 

- брикети з торфу 81 
- вугілля кам'яне 83 

      6. Температура продуктів 
згоряння,°С : 
- не менше 
- не більше 

 
 

160 
280 

7.Температура води,°С  
 

90 
 - на виході з котла,  
не більше 
 - на вході в котел,  
 не менше 

50 

 

5. БУДОВА КОТЛА 

 

     5.1  Будова котла «ДАНКО -200ТС»  показана на Рис. 1. 
    5.2 Основним елементом котла є суцільнозварний теплообмінник 1 що має: 
топку 2 з форсунками подачі вторинного повітря 3, зольник 4 в якому розміщені 
перфоровані колектори подачі первинного повітря 5, виготовлені з безшовних 
котлових труб колосники 6 і похилі труби топки  7, піддон 8, димохід 9 з кришкою 
прочистки 10, шибером поворотним 11 і фіксатором положення 12. Конвективну 
частину теплообмінника складають два ряди прямокутних безшовних труб 13, 
з'єднаних між собою пилозбірною камерою 14. У задній ряд труб встановлено 
турбулізатори 15. Усі труби, перегородки та всі внутрішні стінки котла 
охолоджуються водою. Для аварійного охолодження води в котлі з метою 
запобігання її закипанню  у водяну сорочку встановлено мідний змійовик 16 з  
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Рис.1 Котел «Данко -200ТС» 
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встановленими на верхній частині котла аваріним термостатичним клапаном 
безпеки 17 та кульвим краном 18. Крім того, на верхній частині котла 
знаходяться: патрубок подачі з фланцем 19, патрубок під'єднання запобіжного 
клапана 20, манометр 21 з трьохходовим краном 22, датчик-реле тиску води 23, 
обмежуючий термостат 24, вибухові клапани 25. На передній частині котла 
змонтовано люки: завантаження 26 з оглядовим отвором контролю наявності 
полум’я в топці 27, вигрібний 28, передні 29 та нижні 30. На задній частині котла 
знаходяться: кран зливу конденсату 31, кран заповнення-зливу котла водою 32, 
патрубок звороту 33, вентилятор первиної подачі повітря (нижній) 34 та два 
вентилятора вторинної подачі повітря (верхні) 35. На лівій й правій стороні 
котла знаходяться бокові люки прочистки 36. З усіх сторін (крім нижньої) 
теплообмінник вкритий шаром теплоізолятора 37 і закритий декоративним 
кожухом 38. Котел встановлений на лижі-опори 39. З лівої сторони котла  
встановлено пульт керування 40, який з допомогою кронштейна 41 кріпиться до 
монтажної платформи 42. 

 

6. ПРИНЦИП РОБОТИ КОТЛА 

    

    6.1 В основу роботи котла покладено принцип незалежної по продуктивності і 

роздільної по шляху примусової подачі первинного і вторинного повітря в 

камеру згоряння (топку) та комбінації в ній двох різних процесів горіння: горіння 

твердого палива при умисній нестачі первинного повітря (часткова газогенерація 

палива) і догоряння газоподібних продуктів неповного окислення палива в 

струменях вторинного повітря.  

 6.2 Теплопродуктивність котла, необхідну для підтримання заданої 

терморегулятором температури котлової води, визначається інтенсивністю 

горіння палива, яка, в свою чергу, забезпечується регульованою подачею 

первинного повітря нижнім вентилятором.  

Спочатку повітря від нижнього вентилятора 33, проходячи через колектори 

подачі первинного повітря 5, підігрітим, надходить в камеру зольника 4 по всій 

його довжині та ширині, і в якості первинного повітря, рівномірно поступає до 

палива знизу по всій площі топки. Проходячи через шар палива первинне 

повітря забезпечує горіння палива по всьому його об’єму. При цьому, 

внаслідок його умисної недостатньої  кількості, крім СО2 утворюється велика 

кількість СО. Таке горіння по своїй природі є частковою газогенерацією. 

Одночасно повітря від верхніх вентиляторів 34 через форсунки 3 в якості 

вторинного повітря поступає в простір над паливом що горить (зона 

полум’я), чим забезпечується догоряння продуктів неповного окислення палива 

(особливо оксиду вуглецю СО) та летючих його складових, які утворюються при 

його газогенерації. 

7.  ПІДГОТОВКА КОТЛА ДО РОБОТИ 
 

    7.1 Перед розпалюванням котла необхідно перевірити: 
- Справність топки і газоходів, а також наявності  природної  тяги. 
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- Справність котла і допоміжного обладнання. 
- Відсутність у котлі, газоході зайвих предметів, після чого закрити дверцята   

котла. 
 Справність вентиляторів.  
 Справність циркуляційного насоса системи опалення. 
-  Відсутність заглушок на живильній лінії, водопроводі, вентилях. 

     - Справність гарнітури, при цьому звернути увагу на те, щоб дверцята топки 
котла щільно закривались на засувки (при необхідності відрегулюйте їх), шибер 
газоходу легко повертався та щільно закривався.  
  7.2 Після перевірки справності котла та обладнання можна приступити до 
заповнення котла водою. Котел заповнюється водою на протязі 1-2-х годин, при 
чому літом заповнення піде скоріше, а зимою повільніше. При заповненні 
опалювальної системи водою обов’язково звернути увагу на те, щоб з системи 
було виведено повітря (не було повітряної пробки).            
 7.3 Переведіть на пульті керування “Данко-035” клавішний вимикач 
вентиляторів 6  (Рис.2) в положення “0” (вимкнуто).  
  7.4 Ввімкніть двополюсний автоматичний вимикач 4 на пульті керування 
“Данко-035” (Рис 2). При цьому індикатори жовтого кольору 10 та 13 мають 
залишитися не ввімкненими. 
  7.5 Після появи на дисплеї терморегулятора 5 поточного значення 
температури котлової води при необхідності виконайте коректування 
налаштувань Р-1; Р-8 або Р-9.  Коректування проводится наступним чином: 
 - Натисканням кнопки “Прог.”    (Рис.3) виберіть номер програми (Р-1; Р-8 або Р-
9) для налаштування параметрів роботи терморегулятора.  
Увага!  Програми Р-2; Р-3; Р-4; Р-5; Р-6; Р-7; Р-10 є службовими 

програмами контролера і коректуванню не підлягають! 

  - Натисканням кнопок “Більше”    або “Менше”    (Рис.3) встановіть  необхідні 
Вам значення параметру для вибраної програми. Значення параметрів  повинні 
відповідати зазначеним у таблиці 2.                                         

  - Після зміни парметрів програми (тільки Р-1; Р-8 або Р-9) натисканням кнопки 
“Ввод”       (Рис.3) зафіксуйте введені зміни в памяті терморегулятора. 

   7.6 В залежності від виду палива, що застосовується переведіть клавішний 
перемикач 7 “Режим” (Рис.2) на пульті керування в положення В (вугілля, 
торфобрикет) або Д (дрова). 
  7.7 Обертаючи ручки 7, 8, 10 та 12 (Рис.2) виставте мінімальну та 
максимальну подачу повітря для верхніх та нижнього вентиляторів. Ручки  Min 
повинні бути повернуті на 10-30% від повного кута їх повороту, а ручки Max  
повинні бути повернуті на 70-100%. Ці величини залежать від конкретного виду 
палива і кут їх повороту визначається дослідним шляхом. 

Увага! Обертання ручок за годинниковою стрілкою збільшує подачу 

повітря, а проти годинникової стрілки, відповідно, зменшує її. 
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Рис. 2 Пульт керування котлом “Данко-035” 

1 — корпус пульта; 2 — кришка пульта керування; 3 — гвинти; 4 — 

автоматичний вимикач (двополюсний); 5 — електронний показуючий 

терморегулятор; 6 — клавішний вимикач вентиляторів; 7 — клавішний 

перемикач режимів роботи; 8 — регулятор Min обертів верхніх 

вентиляторів; 9 — регулятор Mах обертів верхніх вентиляторів; 10 — 

індикатор вкючення верхніх вентиляторів; 11 — регулятор Min обертів 

нижніх вентиляторів; 12 — регулятор Mах обертів нижніх вентиляторів; 13 

— індикатор вкючення нижніх вентиляторів; 14 — індикатори стану режиму 

роботи вентиляторів; 15 — світлосигналізатор аварійної ситуації; 16 — 

клавішний вимикач дзвінка; 17 — кабель підключення живлення;  18 — вилка 

двополюсна з заземленням; 19 — датчик температури; 20 — кронштейн 

пульта керування; 21 — кабелі підключення вентиляторів.   

 

8.  РОЗПАЛЮВАННЯ ТА ВКЛЮЧЕННЯ КОТЛА В РОБОТУ 
 
  8.1. Категорично забороняється проводити операції розпалювання і                  
контролю процесу горіння в котлі без захисних окулярів. 

    8.2 За 10-15 хвилин до розпалювання котла провентилювати топку і газохід 
котла. 

    8.3  Встановити шибер димоходу в положення “Відкрито”. 
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  Таблиця 2 — параметри  
        налаштувань 
терморегулятора РТ-04               

                                                

Налаштування Значення 

Р1 50-55°С  

Р2 1°С  

Р3 0 

Р4 0 

Р5 0,00% 

Р6 100,00% 

Р7 1 

Р8 70-80°С  

Р9 Р8+2°С 

Р10 2 

 

 

Рис. 3 Теморегулятор РТ- 04 

    8.4  Закласти в топку паливо для розпалювання (папір, дерев’яні скалки, хмиз, 
відходи деревини).  
  8.5 Розвести багаття у камері завантаження палива. Розпалювання вести 
поступово на протязі 10-15 хвилин.  
  8.6  По закінченні розпалювання, завантажити основним паливом камеру 
завантаження  до нижнього рівня люка завантаження. 
   8.7 Переведіть на пульті керування клавішний вимикач вентиляторів 6 (Рис.2) 
в положення “1” (увімкнуто). При цьому мають засвітитися два індикатори 
жовтого 10 та 13 і два (Min у верхньому ряду та Max у нижньому) зеленого 14  
кольорів. 
  Світіння кожного з жовтих індикаторів означає що на відповідні групи  
вентиляторів подається напруга. Світіння зелених індикаторів вказує на те в 
якому режимі подачі повітря (Min чи Max) вентилятор працює в даний момент. 
    8.8  Встановити шибер димоходу в положення мінімально необхідної тяги. 

 

 Режим роботи В 
    
   8.9 По досягненні температурою води значення Р-1 (50-55°С) зміниться режим 
роботи верхніх вентиляторів. Вони перейдуть в режим роботи Max, про що 
вкаже вимкнення зеленого індикатора  Min і ввімкнення зеленого індикатора  
Max у верхньому ряду регуляторів. 

     8.10  По досягненні температурою води значення Р-9 (Р-8+2°С) зміниться 
режим роботи нижнього вентилятора. Він перейде в режим роботи Min, про що 
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вкаже вимкнення зеленого індикатора Max і ввімкнення зеленого індикатора Min 
у нижньому ряду регуляторів. 
  8.11 По пониженні температури води до значення Р-8 (70-80°С) знову 
зміниться режим роботи нижнього вентилятора. Він знову перейде в режим 
роботи Max, про що вкаже вимкнення зеленого індикатора Min і ввімкнення 
зеленого індикатора Max у нижньому ряду регуляторів. 
  Це означає що котел увійшов у робочий режим В. 
 

Режим роботи Д   
    
       8.12 По досягненні температурою води значення Р-1 (50-55°С) зміниться 

режим роботи всіх вентиляторів. Нижній перейде в режим роботи Min, про що 
вкаже вимкнення зеленого індикатора Max і ввімкнення зеленого індикатора Min 
у нижньому ряду регуляторів. Верхні перейдуть в режим роботи Max, про що 
вкаже вимкнення зеленого індикатора  Min і ввімкнення зеленого індикатора  
Max у верхньому ряду регуляторів. 
   8.13  По досягненні температурою води значення Р-9 (Р-8+2°С) зміниться 
режим роботи верхніх вентиляторів. Вони перейдуть в режим роботи Min, про 
що вкаже вимкнення зеленого індикатора Max і ввімкнення зеленого індикатора 
Min у верхньому ряду регуляторів. 

       8.14 По пониженні температури води до значення Р-8 (70-80°С) знову 
зміниться режим роботи верхніх вентиляторів. Він знову перейдуть в режим 
роботи Max, про що вкаже вимкнення зеленого індикатора Min і ввімкнення 
зеленого індикатора Max у верхньому ряду регуляторів 
Це означає що котел увійшов у робочий режим Д. 
      

9. РОБОЧИЙ (ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ) РЕЖИМ КОТЛА 
 
     9.1   Навантаження котла регулюється подачею повітря вентиляторами.  
     9.2  Під час чергування оператор котла зобов’язаний: 

- слідкувати за рівнем палива в котлі; 
- слідкувати за полум’ям у топці котла; 

 - не допускати опускання полум’я й горіння палива нижче рівня колосників. 
     9.3  Потрібно твердо пам’ятати: 

- дозволяється залишати котел без постійного нагляду зі сторони власника 
тільки після припинення горіння палива і повного зниження тиску в котлі до нуля; 

 дозволяється відкривати дверцята для завантаження палива тільки при 
непрацюючих вентиляторах; 

   9.4 З метою покращення доступу первинного повітря до палива, необхідно 
періодично ворушити останнє кочергою. В міру вигоряння палива у топці 
котла потрібно додавати палива до нижнього рівня люка завантаження. 

    9.5  При виникненні позаштатної ситуації (перевищенні тиску, витоку води з 
котла, закипанні води в котлі)  спрацьовує відповідно датчик-реле тиску води 22 
або обмежуючий термостат 23 (Рис. 1).  Для інформування обслуговуючого 
персоналу при цьому вмикається червоний світлосигналізатор аварійної ситуації 
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15 (Рис. 2) та подається звуковий сигнал (дзвінок). На час виконання робіт 
(доведення тиску води до норми чи температури води до значень нижче 95 ºС) 
дзвінок можна тимчасово відключити за допомогою клавішного вимикача 16 
(Рис. 2), який знаходиться на задній стінці пульта керування. По досягненні 
робочих параметрів (тиску чи температури) знову ввімкнеться дзвінок, якщо для 
виконання вищезгаданих робіт його відмикали, або вимкнеться - якщо не 
відмикали. У першому випадку дзвінок необхідно відключити за допомогою 
клавішного вимикача 16. Для розблокування обмежуючого термостата 23 
необхідно після падіння температури нижче 95ºС натиснути на червону кнопку 
на його корпусі, використавши для цього олівець чи інший предмет подібної 
форми. 

 
10. ЗУПИНКА КОТЛА 

 
10.1. Зупинка котла проводиться в наступному порядку: 
- припинити подачу палива. 
- перевести шибер в положення “Відкрито”. 
- охолодження котла проводити повільно, в міру вигоряння палива. 
- нагляд за котлом можна припинити після повного згоряння палива. 
10.2. Забороняється випускання води з котла без дозволу адміністрації. 
10.3. При отриманні дозволу, випускання води з котла провести після: 
-  зниження температури води у котлі до 50 °С ; 

       -  падіння тиску води до нуля; 
 

11. АВАРІЙНА ЗУПИНКА КОТЛА 
 
11.1. Оператори котла зобов’язані 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, обривів 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 зварки труб, при несправності арматури, не 

потребуючи негайної зупинки котла, персонал зобов’язаний негайно повідомити 
про це лице, відповідальне за технічний стан і безпечну експлуатацію. 

11.4. При аварійній зупинці котла необхідно: 
- прпинити подачу палива. 
- закрити шибер дуття в приміщенні котельні. 
- відкрити, при необхідності, водяне пожежогасіння. 
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      11.5. При відключенні електроенергії без попередження необхідно: 
- перевірити природну тягу в топці котла. 
- спостерігати за процесом горіння на природній тязі. 
 - слідкувати за тиском води до і після котла. 
 

 

12. ЧИЩЕННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ КОТЛА  

12.1 Ремонт і догляд за системою теплопостачання проводяться  власником 
котла або обслуговуючою фірмою. 

      12.2 Котел потребує періодичного чищення під час роботи та зберігання 
по закінченні опалювального сезону. Це особливо важливо для правильної 
експлуатації і ефективності спалювання палива. Необхідне періодичне (в 
залежності від виду палива) чищення котла, особливо димових каналів, 
турбулізаторів та димоходу. 

Чищення окремих елементів котла:   
- чищення поверхні стінок топки виконується через люк завантаження. 
- чищення поверхні труб колосникової решітки виконується через люк 

вигрібний. 
- чищення труб конвективної частини, турбулізаторів і димоходу виконується 

через вибухові клапани та люк прочистки димоходу.  
- видалення золи виконується через люки нижні і бокові. 
Також періодично необхідно чистити вентилятори і колектори розподілу 

повітря, щоб не допускати накопичення пилу на цих елементах котла. 
12.3 Після закінчення опалювального сезону не потрібно спускати воду з 

котла (при закритій системі опалення), проте слід ретельно очистити топку та 
димові канали. 

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 дати можливість 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 У28.2-24175498-018-2008 при дотриманні правил монтажу, зберігання, 
транспортування і експлуатації. 

13.2. Гарантійний термін експлуатації - 30 місяців з дня продажу або не 
більше 36 місяців з дня випуску. 

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 
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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. 

       

  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 служби котла до списання – не менше 15 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. 
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14. СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ КОТЛА 

Котел твердопаливний стальний типу  "Данко-200ТС" 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 

 

   15.1. Котел твердопаливний стальний "Данко-200ТС" заводський №____________    

підданий консервації і упаковці згідно ГОСТ 9.014-78. 

 

“_____” _____________________  _________ р. 

 

Умови зберігання - 4 згідно ГОСТ І5І50-69  

Пакувальник___________________________________________________ 

15.2. Упакований котел зберігається в тарі заводу-виробника в закритому приміщенні або 
під навісом у 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 типу "Данко-200ТС" 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 керівництва по експлуатації. 

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 “Данко-200ТС” 

   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_______________ 20__ 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 “Данко-200ТС” 

   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_______________ 20__ 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   “Данко-200ТС”  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 згоден. 

 

 

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 

    

 

 



 

 

 23 

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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АГРОРЕСУРС 
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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 «ДАНКО-250ТС», теплопродуктивністю 250 кВт з 
максимальною температурою нагріву води 90°С і робочим тиском до 0,4 МПа, та 
примусовою регульованою подачею повітря в камеру згоряння, що призначений 
для опалення індивідуальних житлових будинків і споруд комунально-
побутового призначення, обладнаних системами опалення з  примусовою 
циркуляцією теплоносія, та названий далі за текстом котел (котли). 

 

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, щоб проводити її правильно і 
безпечно.  

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 
власники повинні дотримуватись правил пожежної безпеки, правил безпечної 
експлуатації водогрійних котлів та спеціальних будівельних норм і правил. 

 

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 експлуатування; 
- 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 легко 
займистих 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; 
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- експлуатація котла з несправним або пошкодженим регулятором 
температури або обмежуючим термостатом; 
- використовувати гарячу воду з системи теплопостачання для цілей не 
передбачених цією настановою (побутових і т.п.); 
- розпалювати котел за відсутності тяги в димоході і без попереднього 
заповнення системи теплопостачання водою; 
- класти на котел і трубопроводи або зберігати поблизу предмети, що  легко 
займаються (папір, ганчірки і т.п.); 

- підіймати температуру води в котлі вище 95оС і тиск вище ніж 0,3 МПа; 
- самовільно змінювати схему системи теплопостачання і конструкцію котла. 
При необхідності зміни схеми системи теплопостачання необхідно 
звернутися у відповідні спеціальні проектні організації; 
- допускати, щоб система теплопостачання була незаповненою або 
заповненою водою неповністю; 
- заповнювати ситему теплопостачання з водопровідних мереж без 
використання редукційного клапана, з метою запобігання  підвищення тиску 
води в котлі  більше ніж 0,4 МПа; 

3.3  При непрацюючому  котлі всі  дверцята і люки чищення  повинні  бути 
закриті. 

3.4 У випадку виникнення пожежі терміново повідомте в пожежну  частину 
по телефону  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, ремонту, чистки  і  
т.п.  котел необхідно від’єднати від електромережі.  

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

             
4.1 Основні експлуатаційні параметри котла наведені в таблиці 1: 

Таблиця 1 – основні експлуатаційні  параметри котла теплопродуктивністю 250  кВт: 

Назва параметра або розміру Величина параметра для котла 

1. Види палива: 
1.1 Розрахункові  
1.2 Дозволяється 
застосовувати  

Тверде кускове: 

 Вугілля ка'мяне ДСТУ 3472; Брикети торф'яні ДСТУ 2042  
 -дрова; -брикети з відходів деревообробки, лушпиння 

соняшника, соломи; -вугілля буре; -антрацит. 
2. Розміри топки в плані, мм 950×1050 
3. Об’єм палива, що 
завантажується, м3 

  

- вугілля кам'яне 0,48 
- брикети з торфу 0,58 
- дрова 0,63 
4. Номінальна витрата палива, 
кг/год: 

 

- вугілля кам'яне 53 
- брикети з торфу 64 
- дрова 93 

8.   5. Коефіцієнт корисної дії, % не 
нижче 

 

- вугілля кам'яне 82,5 
- брикети з торфу 83,2 
- дрова 81,5 

      6. Температура продуктів 
згоряння,°С : 
- не менше 
- не більше 

 
 

160 
280 

7.Температура води,°С   
90 

 - на виході з котла,  
не більше 

 

 - на вході в котел,  
 не менше 

50 

 

5. БУДОВА КОТЛА 

 

     5.1  Будова котла «ДАНКО -250ТС»  показана на Рис. 1. 
5.2 Основним елементом котла є суцільнозварний теплообмінник 1 що має: 
топку 2 з форсунками подачі вторинного повітря 3, зольник 4 в якому розміщені 
перфоровані колектори подачі первинного повітря 5, виготовлені з безшовних 
котлових труб колосники 6 і похилі труби топки  7, піддон 8, димохід 9 з кришкою 
прочистки 10, шибером поворотним 11 і фіксатором положення 12. Конвективну 
частину теплообмінника складають два ряди прямокутних безшовних труб 13, 
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з'єднаних між собою пилозбірною камерою 14. У задній ряд труб встановлено 
турбулізатори 15. Усі труби, перегородки та всі внутрішні стінки котла 
охолоджуються водою. Для аварійного охолодження води в котлі з метою 
запобігання її закипанню  у водяну сорочку встановлено мідний змійовик 16 
звстановленими на верхній частині котла аваріним термостатичним клапаном 
безпеки 17 та кульвим краном 18. Крім того, на верхній частині котла 
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Рис.1 Котел «Данко -250ТС» 

 знаходяться: патрубок подачі з фланцем 19, патрубок під'єднання запобіжного 
клапана 20, манометр 21 з трьохходовим краном 22, датчик-реле тиску води 23, 
обмежуючий термостат 24, вибухові клапани 25. На передній частині котла 
змонтовано люки: завантаження 26 з оглядовим отвором контролю наявності 
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полум’я в топці 27, вигрібний 28, передні 29 та нижні 30. На задній частині котла 
знаходяться: кран зливу конденсату 31, кран заповнення-зливу котла водою 32, 
патрубок звороту 33, вентилятор первиної подачі повітря (нижній) 34 та два 
вентилятора вторинної подачі повітря (верхні) 35. На лівій й правій стороні 
котла знаходяться бокові люки прочистки 36. З усіх сторін (крім нижньої) 
теплообмінник вкритий шаром теплоізолятора 37 і закритий декоративним 
кожухом 38. Котел встановлений на лижі-опори 39. З лівої сторони котла  
встановлено пульт керування 40, який з допомогою кронштейна 41 кріпиться до 
монтажної платформи 42. 

 

6. ПРИНЦИП РОБОТИ КОТЛА 

    

    6.1 В основу роботи котла покладено принцип незалежної по продуктивності і 

роздільної по шляху примусової подачі первинного і вторинного повітря в 

камеру згоряння (топку) та комбінації в ній двох різних процесів горіння: горіння 

твердого палива при умисній нестачі первинного повітря (часткова газогенерація 

палива) і догоряння газоподібних продуктів неповного окислення палива в 

струменях вторинного повітря.  

 6.2 Теплопродуктивність котла, необхідну для підтримання заданої 

терморегулятором температури котлової води, визначається інтенсивністю 

горіння палива, яка, в свою чергу, забезпечується регульованою подачею 

первинного повітря нижнім вентилятором.  

Спочатку повітря від нижнього вентилятора 33, проходячи через колектори 

подачі первинного повітря 5, підігрітим, надходить в камеру зольника 4 по всій 

його довжині та ширині, і в якості первинного повітря, рівномірно поступає до 

палива знизу по всій площі топки. Проходячи через шар палива первинне 

повітря забезпечує горіння палива по всьому його об’єму. При цьому, 

внаслідок його умисної недостатньої  кількості, крім СО2 утворюється велика 

кількість СО. Таке горіння по своїй природі є частковою газогенерацією. 

Одночасно повітря від верхніх вентиляторів 34 через форсунки 3 в якості 

вторинного повітря поступає в простір над паливом що горить (зона 

полум’я), чим забезпечується догоряння продуктів неповного окислення палива 

(особливо оксиду вуглецю СО) та летючих його складових, які утворюються при 

його газогенерації. 

 
7.  ПІДГОТОВКА КОТЛА ДО РОБОТИ 

 
    7.1 Перед розпалюванням котла необхідно перевірити: 

- Справність топки і газоходів, а також наявності  природної  тяги. 
- Справність котла і допоміжного обладнання. 
- Відсутність у котлі, газоході зайвих предметів, після чого закрити дверцята   

котла. 
 Справність вентиляторів.  
 Справність циркуляційного насоса системи опалення. 
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-  Відсутність заглушок на живильній лінії, водопроводі, вентилях. 
     - Справність гарнітури, при цьому звернути увагу на те, щоб дверцята топки 
котла щільно закривались на засувки (при необхідності відрегулюйте їх), шибер 
газоходу легко повертався та щільно закривався.  
  7.2 Після перевірки справності котла та обладнання можна приступити до 
заповнення котла водою. Котел заповнюється водою на протязі 1-2-х годин, при 
чому літом заповнення піде скоріше, а зимою повільніше. При заповненні 
опалювальної системи водою обов’язково звернути увагу на те, щоб з системи 
було виведено повітря (не було повітряної пробки).            
 7.3 Переведіть на пульті керування “Данко-035” клавішний вимикач 
вентиляторів 6  (Рис.3) в положення “0” (вимкнуто).  
  7.4 Ввімкніть двополюсний автоматичний вимикач 4 на пульті керування 
“Данко-035” (Рис 3). При цьому центральні індикатори 10 та 13 мають 
залишитися вимкненими. 
  7.5 Після появи на дисплеї терморегулятора 5 поточного значення 
температури котлової води, при необхідності, виконайте коректування 
налаштувань T-1min (порогове значення температури води в котлі при її 
пониженні, при якому відбувається перехід роботи вентиляторів в режим 
догоряння палива); T-1max (порогове значення температури води в котлі при її 
підвищенні, при якому відбувається перехід роботи вентиляторів з режиму 
розпалювання в робочий режим); LO1 та  LO2 (службові параметри) ; T-2min 
(порогове значення температури води в котлі при її пониженні, при якому 
відбувається перехід роботи вентиляторів з режиму паузи в робочий режим); ;T-
2max (порогове значення температури води в котлі при її підвищенні, при якому 
відбувається зміна режиму роботи вентиляторів). Коректування проводиться 
наступним чином: 

 - Натисканням кнопки “Прог.”     (Рис.2) на 1 сек. на дисплеї терморегулятора 
висвітиться  поточне значення параметра програми T-1min. 

Після чого, в разі необхідності, натисканням кнопок “Більше”      або “Менше”       
(Рис.2) встановіть  необхідні Вам значення параметру для вибраної програми. 
Кожне натискання кнопок змінює значення параметра на одну одиницю. Якщо 
необхідно швидко змінити  значення параметра на значну величину слід 
затиснути кнопку “Більше”       або “Менше”       , внаслідок чого через 3 сек. 
значення почне послідовно змінюватись зі швидкістю одна одиниця за 0,1 сек.  
Значення параметрів  повинні відповідати зазначеним у таблиці 2.    

Коли програма відкоректована, повторним натисканням кнопки “Прог.”       
відбудеться перехід на наступну по черзі програму від   T-1min до LO2.      

Увага!  Програми LO1 та LO2 є службовими програмами контролера, 

запрограмованими на заводі-виробнику, і коректуванню не підлягають. 
   Коли  значення всіх програм (від  T-1min до LO2) відповідають зазначеним у 
таблиці 4 і на дисплеї висвічується необхідне значення програми LO2 
натисканням клавіші “Прог.”   відбудеться автоматичне збереження 
налаштувань усіх програм терморегулятора, про що свідчитиме напис SAVE, 
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який висвітиться на дисплеї на 1 сек. Після чого на дисплеї  з’явиться поточне 
значення температури води в котлі.                         

  - При необхідності зміни параметра однієї з програм (тільки T-1min;T-1max;         
T-2min;T-2max;) натисканням кнопки “Ввод”     (Рис.2) зафіксуйте введені зміни в 
пам’яті терморегулятора. 
   7.6 В залежності від виду палива, що застосовується переведіть клавішний 
перемикач 7 “Режим” (Рис.3) на пульті керування в положення В (вугілля) або Д 
(дрова, торфобрикет) . 
  7.7 Обертаючи ручки 8, 9, 11 та 12 (Рис.3) виставте мінімальну та 
максимальну подачу повітря для верхніх та нижнього вентиляторів. Ручки  Min 
повинні бути повернуті на 10-30% від повного кута їх повороту, а ручки Max  
повинні бути повернуті на 70-100%. Ці величини залежать від конкретного виду 
палива і кут їх повороту визначається дослідним шляхом. 

Увага! Обертання ручок за годинниковою стрілкою збільшує подачу 

повітря, а проти годинникової стрілки, відповідно, зменшує її. 

 

 

Таблиця 2 — Параметри  налаштувань                            

                терморегулятора “ Данко-035”    
            

№ 

п/п 

Налаштування Значення Покази на 

табло 

1  T1 min 43°С  0043 

2  T1 max 45°С  0045 

3 LO 1 02 0002 

4  T2 min 73°С  0073 

5  T2 max 75°С  0075 

6 LO 2 01 0001 

7 SAVE Збереження параметрів 

 

 

 

 
                                               Рис. 2 Теморегулятор “Данко-035” 
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Рис. 3 Пульт керування котлом “Данко-035” 

1 — корпус пульта; 2 — кришка пульта керування; 3 — гвинти; 4 — 

автоматичний вимикач (двополюсний); 5 — електронний показуючий 

терморегулятор; 6 — клавішний вимикач вентиляторів; 7 — клавішний 

перемикач режимів роботи; 8 — регулятор Min обертів верхніх 

вентиляторів; 9 — регулятор Mах обертів верхніх вентиляторів; 10 — 

індикатор вкючення верхніх вентиляторів; 11 — регулятор Min обертів 

нижніх вентиляторів; 12 — регулятор Mах обертів нижніх вентиляторів; 13 

— індикатор вкючення нижніх вентиляторів; 14 — індикатори стану режиму 

роботи вентиляторів; 15 — світлосигналізатор аварійної ситуації; 16 — 

клавішний вимикач дзвінка; 17 — кабель підключення живлення;  18 — вилка 

двополюсна з заземленням; 19 — датчик температури; 20 — кронштейн 

пульта керування; 21 — кабелі підключення вентиляторів.   

 

8.  РОЗПАЛЮВАННЯ ТА ВКЛЮЧЕННЯ КОТЛА В РОБОТУ 
 
 8.1. Категорично забороняється проводити операції розпалювання і                  
контролю процесу горіння в котлі без захисних окулярів. 

 8.2 За 10-15 хвилин до розпалювання котла провентилювати топку і газохід 
котла. 

8.3  Встановити шибер димоходу в положення “Відкрито”. 
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    8.4  Закласти в топку паливо для розпалювання (папір, дерев’яні скалки, хмиз, 
відходи деревини).  
  8.5 Розвести багаття у камері завантаження палива. Розпалювання вести 
поступово на протязі 10-15 хвилин.  
  8.6  По закінченні розпалювання, завантажити основним паливом камеру 
завантаження  до нижнього рівня люка завантаження. 
   8.7 Переведіть на пульті керування клавішний вимикач вентиляторів 6 (Рис.2) 
в положення “1” (увімкнуто). При цьому мають засвітитися два індикатори 
жовтого 10 та 13 і два (Min у верхньому ряду та Max у нижньому) зеленого 14  
кольорів. 
  Світіння кожного з жовтих індикаторів означає що на відповідні групи  
вентиляторів подається напруга. Світіння зелених індикаторів вказує на те в 
якому режимі подачі повітря (Min чи Max) вентилятор працює в даний момент. 
    8.8  Встановити шибер димоходу в положення мінімально необхідної тяги. 

 

 Режим роботи В 
     
  8.9  При розпалі котла нижній вентилятор працює в режимі роботи Max, про 

що вказує ввікнення крайнього індикатора Max у нижньому ряду регуляторів, а 
верхні вентилятори працюють в режимі роботи Min, про що вказує ввікнення 
крайнього індикатора Min у верхньому ряду регуляторів.  
     8.10 По досягненні температурою води значення Т1 mах (45°С) зміниться 
режим роботи верхніх вентиляторів. Вони перейдуть в режим роботи Max, про 
що вкаже вимкнення крайнього індикатора Min і ввімкнення крайнього індикатора  
Max у верхньому ряду регуляторів. Нижній вентилятор продовжує працювати в 
режимі Max. 

8.11  При досягненні температурою води значення Т2 max (75°С) зміниться 
режим роботи нижнього вентилятора. Він перейде в режим роботи Min, про що 
вкаже вимкнення крайнього індикатора Max і ввімкнення крайнього індикатора 
Min у нижньому ряду регуляторів. Верхні вентилятори продовжують працювати в 
режимі Max. 

8.12 При пониженні температури води до значення T2min (73°С) знову 
зміниться режим роботи нижнього вентилятора. Він знову перейде в режим 
роботи Max, про що вкаже вимкнення крайнього індикатора Min і ввімкнення 
крайнього індикатора Max у нижньому ряду регуляторів. Верхні вентилятори 
продовжують працювати в режимі Max. 

Це означає що котел вийшов на робочий режим В. 
8.13    При вигорянні палива в котлі температура води понизиться до значення 
Т1 min (43°С) і тоді знову зміниться режим роботи вентиляторів. Він стане такий 
самий, як і при розпалі котла. Нижній вентилятор працює в режимі роботи Max, 
а верхні вентилятори працюють в режимі роботи Min. 
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Режим роботи Д   
    
      8.14  При розпалі котла нижній вентилятор працює в режимі роботи Max, про 

що вказує ввікнення крайнього індикатора Max у нижньому ряду регуляторів, а 
верхні вентилятори працюють в режимі роботи Min, про що вказує ввікнення 
крайнього індикатора Min у верхньому ряду регуляторів. 

8.15 По досягненні температурою води значення Т1 mах (45°С) зміниться 
режим роботи вентиляторів. Верхні вентилятори перейдуть в режим роботи 
Max, про що вкаже вимкнення крайнього індикатора Min і ввімкнення крайнього 
індикатора  Max у верхньому ряду регуляторів. Нижній вентилятор перейде в 
режим роботи Min, про що вкаже вимкнення крайнього індикатора Max і 
ввімкнення крайнього індикатора Min у нижньому ряду регуляторів. 

13.16  При досягненні температурою води значення Т2 max (75°С) зміниться 
режим роботи верхніх вентиляторів. Вони перейдуть в режим роботи Min, про 
що вкаже вимкнення крайнього індикатора Max і ввімкнення крайнього 
індикатора Min у нижньому ряду регуляторів. Нижній вентилятор продовжує 
працювати  в режимі Min. 

13.17 При пониженні температури води до значення T2min (73°С) знову 
зміниться режим роботи верхніх вентиляторів. Вони знову перейдуть в режим 
роботи Max, про що вкаже вимкнення крайнього індикатора Min і ввімкнення 
крайнього індикатора Max у верхньому ряду регуляторів. 

Це означає що котел вийшов на робочий режим Д. 
     13.18 При вигорянні палива в котлі температура води понизиться до значення 

Т1 min (43°С) і тоді знову зміниться режим роботи вентиляторів. Він стане такий 
самий, як і при розпалі котла. Нижній вентилятор працює в режимі роботи Max, а 
верхні вентилятори працюють в режимі роботи Min. 
      

9. РОБОЧИЙ (ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ) РЕЖИМ КОТЛА 
 
     9.1   Навантаження котла регулюється подачею повітря вентиляторами.  
     9.2  Під час чергування оператор котла зобов’язаний: 

- слідкувати за рівнем палива в котлі; 
- слідкувати за полум’ям у топці котла; 

 - не допускати опускання полум’я й горіння палива нижче рівня колосників. 
     9.3  Потрібно твердо пам’ятати: 

- дозволяється залишати котел без постійного нагляду зі сторони власника 
тільки після припинення горіння палива і повного зниження тиску в котлі до нуля; 

 дозволяється відкривати дверцята для завантаження палива тільки при 
непрацюючих вентиляторах; 

   9.4 З метою покращення доступу первинного повітря до палива, необхідно 
періодично ворушити останнє кочергою. В міру вигоряння палива у топці 
котла потрібно додавати палива до нижнього рівня люка завантаження. 

    9.5  При виникненні позаштатної ситуації (перевищенні тиску, витоку води з 
котла, закипанні води в котлі)  спрацьовує відповідно датчик-реле тиску води 22 
або обмежуючий термостат 23 (Рис. 1).  Для інформування обслуговуючого 
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персоналу при цьому вмикається червоний світлосигналізатор аварійної ситуації 
15 (Рис. 2) та подається звуковий сигнал (дзвінок). На час виконання робіт 
(доведення тиску води до норми чи температури води до значень нижче 95 ºС) 
дзвінок можна тимчасово відключити за допомогою клавішного вимикача 16 
(Рис. 2), який знаходиться на задній стінці пульта керування. По досягненні 
робочих параметрів (тиску чи температури) знову ввімкнеться дзвінок, якщо для 
виконання вищезгаданих робіт його відмикали, або вимкнеться - якщо не 
відмикали. У першому випадку дзвінок необхідно відключити за допомогою 
клавішного вимикача 16. Для розблокування обмежуючого термостата 23 
необхідно після падіння температури нижче 95ºС натиснути на червону кнопку 
на його корпусі, використавши для цього олівець чи інший предмет подібної 
форми. 

 
10. ЗУПИНКА КОТЛА 

 
10.1. Зупинка котла проводиться в наступному порядку: 
- припинити подачу палива. 
- перевести шибер в положення “Відкрито”. 
- охолодження котла проводити повільно, в міру вигоряння палива. 
- нагляд за котлом можна припинити після повного згоряння палива. 
10.2. Забороняється випускання води з котла без дозволу адміністрації. 
10.3. При отриманні дозволу, випускання води з котла провести після: 
-  зниження температури води у котлі до 50 °С ; 

       -  падіння тиску води до нуля; 
 

11. АВАРІЙНА ЗУПИНКА КОТЛА 
 
11.1. Оператори котла зобов’язані 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, обривів 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 зварки труб, при несправності арматури, не 

потребуючи негайної зупинки котла, персонал зобов’язаний негайно повідомити 
про це лице, відповідальне за технічний стан і безпечну експлуатацію. 

11.4. При аварійній зупинці котла необхідно: 
- прпинити подачу палива. 
- закрити шибер дуття в приміщенні котельні. 
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- відкрити, при необхідності, водяне пожежогасіння. 
      11.5. При відключенні електроенергії без попередження необхідно: 

- перевірити природну тягу в топці котла. 
- спостерігати за процесом горіння на природній тязі. 
 - слідкувати за тиском води до і після котла. 
 

 

12. ЧИЩЕННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ КОТЛА 

 

12.1 Ремонт і догляд за системою теплопостачання проводяться  власником 
котла або обслуговуючою фірмою. 

      12.2 Котел потребує періодичного чищення під час роботи та зберігання 
по закінченні опалювального сезону. Це особливо важливо для правильної 
експлуатації і ефективності спалювання палива. Необхідне періодичне (в 
залежності від виду палива) чищення котла, особливо димових каналів, 
турбулізаторів та димоходу. 

Чищення окремих елементів котла:   
- чищення поверхні стінок топки виконується через люк завантаження. 
- чищення поверхні труб колосникової решітки виконується через люк 

вигрібний. 
- чищення труб конвективної частини, турбулізаторів і димоходу виконується 

через вибухові клапани та люк прочистки димоходу.  
- видалення золи виконується через люки нижні і бокові. 
Також періодично необхідно чистити вентилятори і колектори розподілу 

повітря, щоб не допускати накопичення пилу на цих елементах котла. 
12.3 Після закінчення опалювального сезону не потрібно спускати воду з 

котла (при закритій системі опалення), проте слід ретельно очистити топку та 
димові канали. 

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 дати можливість 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 У28.2-24175498-018-2008 при дотриманні правил монтажу, зберігання, 
транспортування і експлуатації. 

13.2. Гарантійний термін експлуатації - 30 місяців з дня продажу або не 
більше 36 місяців з дня випуску. 

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-
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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. 

       

  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 служби котла до списання – не менше 15 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. 
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14. СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ КОТЛА 

Котел твердопаливний стальний типу  "Данко-250ТС" 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 

 

   15.1. Котел твердопаливний стальний "Данко-250ТС" заводський №____________    

підданий консервації і упаковці згідно ГОСТ 9.014-78. 

 

“_____” _____________________  _________ р. 

 

Умови зберігання - 4 згідно ГОСТ І5І50-69  

Пакувальник___________________________________________________ 

15.2. Упакований котел зберігається в тарі заводу-виробника в закритому приміщенні або 
під навісом у 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 типу "Данко-250ТС" 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 керівництва по експлуатації. 

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 “Данко-250ТС” 

   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_______________ 20__ 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 “Данко-250ТС” 

   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_______________ 20__ 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   “Данко-250ТС”  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 згоден. 

 

 

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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 АГРОРЕСУРС

 
 

 

Приватне акціонерне товариство 
АГРОРЕСУРС 

вул. Нижньодворецька, 35 

м.Рівне,33001,Україна 

тел/факс: (0362) 63-19-38 
rivne@agroresurs.com.ua  

www.agroresurs.ua  

                                                        

КОТЕЛ ОПАЛЮВАЛЬНИЙ  ТВЕРДОПАЛИВНИЙ СТАЛЬНИЙ  

“ДАНКО-300ТC” 

НАСТАНОВА З ЕКСПЛУАТАЦІЇ  

632483.035.300.00.000 НЕ 

 

м. Рівне 
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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 «ДАНКО-300ТС», теплопродуктивністю 300 кВт з 
максимальною температурою нагріву води 90°С і робочим тиском до 0,4 МПа, та 
примусовою регульованою подачею повітря в камеру згоряння, що призначений 
для опалення індивідуальних житлових будинків і споруд комунально-
побутового призначення, обладнаних системами опалення з  примусовою 
циркуляцією теплоносія, та названий далі за текстом котел (котли). 

 

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, щоб проводити її правильно і 
безпечно.  

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 
власники повинні дотримуватись правил пожежної безпеки, правил безпечної 
експлуатації водогрійних котлів та спеціальних будівельних норм і правил. 

 

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 експлуатування; 
- 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 легко 
займистих 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; 
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- експлуатація котла з несправним або пошкодженим регулятором 
температури або обмежуючим термостатом; 
- використовувати гарячу воду з системи теплопостачання для цілей не 
передбачених цією настановою (побутових і т.п.); 
- розпалювати котел за відсутності тяги в димоході і без попереднього 
заповнення системи теплопостачання водою; 
- класти на котел і трубопроводи або зберігати поблизу предмети, що  легко 
займаються (папір, ганчірки і т.п.); 

- підіймати температуру води в котлі вище 95оС і тиск вище ніж 0,3 МПа; 
- самовільно змінювати схему системи теплопостачання і конструкцію котла. 
При необхідності зміни схеми системи теплопостачання необхідно 
звернутися у відповідні спеціальні проектні організації; 
- допускати, щоб система теплопостачання була незаповненою або 
заповненою водою неповністю; 
- заповнювати ситему теплопостачання з водопровідних мереж без 
використання редукційного клапана, з метою запобігання  підвищення тиску 
води в котлі  більше ніж 0,4 МПа; 

3.3  При непрацюючому  котлі всі  дверцята і люки чищення  повинні  бути 
закриті. 

3.4 У випадку виникнення пожежі терміново повідомте в пожежну  частину 
по телефону  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, ремонту, чистки  і  
т.п.  котел необхідно від’єднати від електромережі.  

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

             
4.1 Основні експлуатаційні параметри котла наведені в таблиці 1: 

Таблиця 1 – основні експлуатаційні  параметри котлів теплопродуктивністю 300  кВт: 

Назва параметра або розміру Величина параметра для котла 

1. Види палива: 
1.1 Розрахункові  
1.2 Дозволяється 
застосовувати  

Тверде кускове: 
Вугілля ка'мяне ДСТУ 3472; Брикети торф'яні ДСТУ 2042  

-дрова; -брикети з відходів деревообробки, лушпиння 
соняшника, соломи; -вугілля буре; -антрацит. 

2. Розміри топки в плані, мм 950× 
1100 

3. Об’єм палива, що 
завантажується, м3 

  

- брикети з торфу 0,63 
- вугілля кам'яне, 0,52 
4. Номінальна витрата палива, 
кг/год: 

 

- брикети з торфу 70 
- вугілля кам'яне 49.7 

8.   5. Коефіцієнт корисної дії, % не 
нижче 

 

- брикети з торфу 81 
- вугілля кам'яне 83 

      6. Температура продуктів 
згоряння,°С : 
- не менше 
- не більше 

 
 

160 
280 

7.Температура води,°С  
 

90 
 - на виході з котла,  
не більше 
 - на вході в котел,  
 не менше 

50 

 

5. БУДОВА КОТЛА 

 

   5.1  Будова котла «ДАНКО -300ТС»  показана на Рис. 1. 
  5.2 Основним елементом котла є суцільнозварний теплообмінник 1 що має: 
топку 2 з форсунками подачі вторинного повітря 3, зольник 4 в якому розміщені 
перфоровані колектори подачі первинного повітря 5, виготовлені з безшовних 
котлових труб колосники 6 і похилі труби топки  7, піддон 8, димохід 9 з кришкою 
прочистки 10, шибером поворотним 11 і фіксатором положення 12. Конвективну 
частину теплообмінника складають два ряди прямокутних безшовних труб 13, 
з'єднаних між собою пилозбірною камерою 14. Усі труби, перегородки та всі 
внутрішні стінки котла охолоджуються водою. Для аварійного охолодження води 
в котлі, з метою запобігання її закипанню, у водяну встановлено мідний змійовик 
 15 з встановленими на верхній частині котла аваріним термостатичним 
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Рис.1 Котел «Данко -300ТС» 
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 клапаном безпеки 16 та кульвим краном 17. Крім того, на верхній частині котла 
знаходяться: патрубок подачі з фланцем 18, патрубок під'єднання запобіжного 
клапана 19, манометр 20 з трьохходовим краном 21, датчик-реле тиску води 22, 
обмежуючий термостат 23, вибухові клапани 24. На передній частині котла 
змонтовано люки: завантаження 25 з оглядовим отвором контролю наявності 
полум’я в топці 26, вигрібний 27, передні 28 та нижні 29. На задній частині котла 
знаходяться: кран зливу конденсату 30, кран заповнення-зливу котла водою 31, 
патрубок звороту 32, вентилятор подачі первиного повітря (нижній) 33 та два 
вентилятора подачі вторинного повітря (верхні) 34. На лівій й правій стороні 
котла знаходяться бокові люки прочистки 35. З усіх сторін (крім нижньої) 
теплообмінник вкритий шаром теплоізолятора 36 і закритий декоративним 
кожухом 37. Котел встановлений на лижі-опори 38. З лівої сторони котла  
встановлено пульт керування 39, який з допомогою кронштейна 40 кріпиться до 
монтажної платформи 41. 

 

6. ПРИНЦИП РОБОТИ КОТЛА 

    

     6.1 В основу роботи котла покладено принцип незалежної по продуктивності і 

роздільної по шляху примусової подачі первинного і вторинного повітря в 

камеру згоряння (топку) та комбінації в ній двох різних процесів горіння: горіння 

твердого палива при умисній нестачі первинного повітря (часткова газогенерація 

палива) і догоряння газоподібних продуктів неповного окислення палива в 

струменях вторинного повітря.  

  6.2 Теплопродуктивність котла, необхідну для підтримання заданої 

терморегулятором температури котлової води, визначається інтенсивністю 

горіння палива, яка, в свою чергу, забезпечується регульованою подачею 

первинного повітря нижнім вентилятором.  

Спочатку повітря від нижнього вентилятора 33, проходячи через колектори 

подачі первинного повітря 5, підігрітим, надходить в камеру зольника 4 по всій 

його довжині та ширині, і в якості первинного повітря, рівномірно поступає до 

палива знизу по всій площі топки. Проходячи через шар палива первинне 

повітря забезпечує горіння палива по всьому його об’єму. При цьому, 

внаслідок його умисної недостатньої  кількості, крім СО2 утворюється велика 

кількість СО. Таке горіння по своїй природі є частковою газогенерацією. 

Одночасно повітря від верхніх вентиляторів 34 через форсунки 3 в якості 

вторинного повітря поступає в простір над паливом що горить (зона 

полум’я), чим забезпечується догоряння продуктів неповного окислення палива 

(особливо оксиду вуглецю СО) та летючих його складових, які утворюються при 

його газогенерації. 

7.  ПІДГОТОВКА КОТЛА ДО РОБОТИ 
 

    7.1 Перед розпалюванням котла необхідно перевірити: 
- Справність топки і газоходів, а також наявності  природної  тяги. 
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- Справність котла і допоміжного обладнання. 
- Відсутність у котлі, газоході зайвих предметів, після чого закрити дверцята   

котла. 
 Справність вентиляторів.  
 Справність циркуляційного насоса системи опалення. 
-  Відсутність заглушок на живильній лінії, водопроводі, вентилях. 

     - Справність гарнітури, при цьому звернути увагу на те, щоб дверцята топки 
котла щільно закривались на засувки (при необхідності відрегулюйте їх), шибер 
газоходу легко повертався та щільно закривався.  
  7.2 Після перевірки справності котла та обладнання можна приступити до 
заповнення котла водою. Котел заповнюється водою на протязі 1-2-х годин, при 
чому літом заповнення піде скоріше, а зимою повільніше. При заповненні 
опалювальної системи водою обов’язково звернути увагу на те, щоб з системи 
було виведено повітря (не було повітряної пробки).            
 7.3 Переведіть на пульті керування “Данко-035” клавішний вимикач 
вентиляторів 6  (Рис.2) в положення “0” (вимкнуто).  
  7.4 Ввімкніть двополюсний автоматичний вимикач 4 на пульті керування 
“Данко-035” (Рис 2). При цьому індикатори жовтого кольору 10 та 13 мають 
залишитися не ввімкненими. 
  7.5 Після появи на дисплеї терморегулятора 5 поточного значення 
температури котлової води при необхідності виконайте коректування 
налаштувань Р-1; Р-8 або Р-9.  Коректування проводится наступним чином: 
 - Натисканням кнопки “Прог.”    (Рис.3) виберіть номер програми (Р-1; Р-8 або Р-
9) для налаштування параметрів роботи терморегулятора.  
Увага!  Програми Р-2; Р-3; Р-4; Р-5; Р-6; Р-7; Р-10 є службовими 

програмами контролера і коректуванню не підлягають! 

  - Натисканням кнопок “Більше”    або “Менше”    (Рис.3) встановіть  необхідні 
Вам значення параметру для вибраної програми. Значення параметрів  повинні 
відповідати зазначеним у таблиці 2.                                         

  - Після зміни парметрів програми (тільки Р-1; Р-8 або Р-9) натисканням кнопки 
“Ввод”       (Рис.3) зафіксуйте введені зміни в памяті терморегулятора. 

   7.6 В залежності від виду палива, що застосовується переведіть клавішний 
перемикач 7 “Режим” (Рис.2) на пульті керування в положення В (вугілля, 
торфобрикет) або Д (дрова). 
  7.7 Обертаючи ручки 7, 8, 10 та 12 (Рис.2) виставте мінімальну та 
максимальну подачу повітря для верхніх та нижнього вентиляторів. Ручки  Min 
повинні бути повернуті на 10-30% від повного кута їх повороту, а ручки Max  
повинні бути повернуті на 70-100%. Ці величини залежать від конкретного виду 
палива і кут їх повороту визначається дослідним шляхом. 

Увага! Обертання ручок за годинниковою стрілкою збільшує подачу 

повітря, а проти годинникової стрілки, відповідно, зменшує її. 
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Рис. 2 Пульт керування котлом “Данко-035” 

1 — корпус пульта; 2 — кришка пульта керування; 3 — гвинти; 4 — 

автоматичний вимикач (двополюсний); 5 — електронний показуючий 

терморегулятор; 6 — клавішний вимикач вентиляторів; 7 — клавішний 

перемикач режимів роботи; 8 — регулятор Min обертів верхніх 

вентиляторів; 9 — регулятор Mах обертів верхніх вентиляторів; 10 — 

індикатор вкючення верхніх вентиляторів; 11 — регулятор Min обертів 

нижніх вентиляторів; 12 — регулятор Mах обертів нижніх вентиляторів; 13 

— індикатор вкючення нижніх вентиляторів; 14 — індикатори стану режиму 

роботи вентиляторів; 15 — світлосигналізатор аварійної ситуації; 16 — 

клавішний вимикач дзвінка; 17 — кабель підключення живлення;  18 — вилка 

двополюсна з заземленням; 19 — датчик температури; 20 — кронштейн 

пульта керування; 21 — кабелі підключення вентиляторів.   

 

 

8.  РОЗПАЛЮВАННЯ ТА ВКЛЮЧЕННЯ КОТЛА В РОБОТУ 
 
  8.1. Категорично забороняється проводити операції розпалювання і                  
контролю процесу горіння в котлі без захисних окулярів. 

8.2 За 10-15 хвилин до розпалювання котла провентилювати топку і газохід 
котла. 
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8.3  Встановити шибер димоходу в положення “Відкрито”. 
   
Таблиця 2 — параметри  
        налаштувань 
терморегулятора РТ-04               

                                                

Налаштування Значення 

Р1 50-55°С  

Р2 1°С  

Р3 0 

Р4 0 

Р5 0,00% 

Р6 100,00% 

Р7 1 

Р8 70-80°С  

Р9 Р8+2°С 

Р10 2 

 

 

Рис. 3 Теморегулятор РТ- 04 

    8.4  Закласти в топку паливо для розпалювання (папір, дерев’яні скалки, хмиз, 
відходи деревини).  
  8.5 Розвести багаття у камері завантаження палива. Розпалювання вести 
поступово на протязі 10-15 хвилин.  
  8.6  По закінченні розпалювання, завантажити основним паливом камеру 
завантаження  до нижнього рівня люка завантаження. 
   8.7 Переведіть на пульті керування клавішний вимикач вентиляторів 6 (Рис.2) 
в положення “1” (увімкнуто). При цьому мають засвітитися два індикатори 
жовтого 10 та 13 і два (Min у верхньому ряду та Max у нижньому) зеленого 14  
кольорів. 
  Світіння кожного з жовтих індикаторів означає що на відповідні групи  
вентиляторів подається напруга. Світіння зелених індикаторів вказує на те в 
якому режимі подачі повітря (Min чи Max) вентилятор працює в даний момент. 
    8.8  Встановити шибер димоходу в положення мінімально необхідної тяги. 

 

 Режим роботи В 
    
   8.9 По досягненні температурою води значення Р-1 (50-55°С) зміниться режим 
роботи верхніх вентиляторів. Вони перейдуть в режим роботи Max, про що 
вкаже вимкнення зеленого індикатора  Min і ввімкнення зеленого індикатора  
Max у верхньому ряду регуляторів. 
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     8.10  По досягненні температурою води значення Р-9 (Р-8+2°С) зміниться 
режим роботи нижнього вентилятора. Він перейде в режим роботи Min, про що 
вкаже вимкнення зеленого індикатора Max і ввімкнення зеленого індикатора Min 
у нижньому ряду регуляторів. 
  8.11 По пониженні температури води до значення Р-8 (70-80°С) знову 
зміниться режим роботи нижнього вентилятора. Він знову перейде в режим 
роботи Max, про що вкаже вимкнення зеленого індикатора Min і ввімкнення 
зеленого індикатора Max у нижньому ряду регуляторів. 
  Це означає що котел увійшов у робочий режим В. 
 

Режим роботи Д   
    
       8.12 По досягненні температурою води значення Р-1 (50-55°С) зміниться 

режим роботи всіх вентиляторів. Нижній перейде в режим роботи Min, про що 
вкаже вимкнення зеленого індикатора Max і ввімкнення зеленого індикатора Min 
у нижньому ряду регуляторів. Верхні перейдуть в режим роботи Max, про що 
вкаже вимкнення зеленого індикатора  Min і ввімкнення зеленого індикатора  
Max у верхньому ряду регуляторів. 
   8.13  По досягненні температурою води значення Р-9 (Р-8+2°С) зміниться 
режим роботи верхніх вентиляторів. Вони перейдуть в режим роботи Min, про 
що вкаже вимкнення зеленого індикатора Max і ввімкнення зеленого індикатора 
Min у верхньому ряду регуляторів. 

       8.14 По пониженні температури води до значення Р-8 (70-80°С) знову 
зміниться режим роботи верхніх вентиляторів. Він знову перейдуть в режим 
роботи Max, про що вкаже вимкнення зеленого індикатора Min і ввімкнення 
зеленого індикатора Max у верхньому ряду регуляторів 
Це означає що котел увійшов у робочий режим Д. 
      

9. РОБОЧИЙ (ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ) РЕЖИМ КОТЛА 
 
     9.1   Навантаження котла регулюється подачею повітря вентиляторами.  
     9.2  Під час чергування оператор котла зобов’язаний: 

- слідкувати за рівнем палива в котлі; 
- слідкувати за полум’ям у топці котла; 

 - не допускати опускання полум’я й горіння палива нижче рівня колосників. 
    9.3  Потрібно твердо пам’ятати: 

- дозволяється залишати котел без постійного нагляду зі сторони власника 
тільки після припинення горіння палива і повного зниження тиску в котлі до нуля; 

 дозволяється відкривати дверцята для завантаження палива тільки при 
непрацюючих вентиляторах; 

   9.4 З метою покращення доступу первинного повітря до палива, необхідно 
періодично ворушити останнє кочергою. В міру вигоряння палива у топці 
котла потрібно додавати палива до нижнього рівня люка завантаження. 

    9.5  При виникненні позаштатної ситуації (перевищенні тиску, витоку води з 
котла, закипанні води в котлі)  спрацьовує відповідно датчик-реле тиску води 22 
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або обмежуючий термостат 23 (Рис. 1).  Для інформування обслуговуючого 
персоналу при цьому вмикається червоний світлосигналізатор аварійної ситуації 
15 (Рис. 2) та подається звуковий сигнал (дзвінок). На час виконання робіт 
(доведення тиску води до норми чи температури води до значень нижче 95 ºС) 
дзвінок можна тимчасово відключити за допомогою клавішного вимикача 16 
(Рис. 2), який знаходиться на задній стінці пульта керування. По досягненні 
робочих параметрів (тиску чи температури) знову ввімкнеться дзвінок, якщо для 
виконання вищезгаданих робіт його відмикали, або вимкнеться - якщо не 
відмикали. У першому випадку дзвінок необхідно відключити за допомогою 
клавішного вимикача 16. Для розблокування обмежуючого термостата 23 
необхідно після падіння температури нижче 95ºС натиснути на червону кнопку 
на його корпусі, використавши для цього олівець чи інший предмет подібної 
форми. 

 
10. ЗУПИНКА КОТЛА 

 
10.1. Зупинка котла проводиться в наступному порядку: 
- припинити подачу палива. 
- перевести шибер в положення “Відкрито”. 
- охолодження котла проводити повільно, в міру вигоряння палива. 
- нагляд за котлом можна припинити після повного згоряння палива. 
10.2. Забороняється випускання води з котла без дозволу адміністрації. 
10.3. При отриманні дозволу, випускання води з котла провести після: 
-  зниження температури води у котлі до 50 °С ; 

       -  падіння тиску води до нуля; 
 

11. АВАРІЙНА ЗУПИНКА КОТЛА 
 
11.1. Оператори котла зобов’язані 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, обривів 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 зварки труб, при несправності арматури, не 

потребуючи негайної зупинки котла, персонал зобов’язаний негайно повідомити 
про це лице, відповідальне за технічний стан і безпечну експлуатацію. 

11.4. При аварійній зупинці котла необхідно: 
- прпинити подачу палива. 
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- закрити шибер дуття в приміщенні котельні. 
- відкрити, при необхідності, водяне пожежогасіння. 

      11.5. При відключенні електроенергії без попередження необхідно: 
- перевірити природну тягу в топці котла. 
- спостерігати за процесом горіння на природній тязі. 
 - слідкувати за тиском води до і після котла. 
 

 

12. ЧИЩЕННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ КОТЛА  

 

12.1 Ремонт і догляд за системою теплопостачання проводяться  власником 
котла або обслуговуючою фірмою. 

     12.2 Котел потребує періодичного чищення під час роботи та зберігання 
по закінченні опалювального сезону. Це особливо важливо для правильної 
експлуатації і ефективності спалювання палива. Необхідне періодичне (в 
залежності від виду палива) чищення котла, особливо димових каналів та 
димоходу. 
       Чищення окремих елементів котла:   
        - чищення поверхні стінок топки виконується через люк завантаження. 
   - чищення поверхні труб колосникової решітки виконується через люк 
вигрібний. 
       - чищення труб конвективної частини і димоходу виконується через вибухові 
клапани та люк прочистки димоходу.  
       - видалення золи виконується через люки нижні і бокові. 

Також періодично необхідно чистити вентилятори і колектори розподілу 
повітря, щоб не допускати накопичення пилу на цих елементах котла. 

12.3 Після закінчення опалювального сезону не потрібно спускати воду з 
котла (при закритій системі опалення), проте слід ретельно очистити топку та 
димові канали. 

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 дати можливість 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 У28.2-24175498-018-2008 при дотриманні правил монтажу, зберігання, 
транспортування і експлуатації. 

13.2. Гарантійний термін експлуатації - 30 місяців з дня продажу або не 
більше 36 місяців з дня випуску. 

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-
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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. 

       

  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 служби котла до списання – не менше 15 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. 
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14. СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ КОТЛА 

Котел твердопаливний стальний типу  "Данко-300ТС" 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 

 

   15.1. Котел твердопаливний стальний "Данко-300ТС" заводський №____________    

підданий консервації і упаковці згідно ГОСТ 9.014-78. 

 

“_____” _____________________  _________ р. 

 

Умови зберігання - 4 згідно ГОСТ І5І50-69  

Пакувальник___________________________________________________ 

15.2. Упакований котел зберігається в тарі заводу-виробника в закритому приміщенні або 
під навісом у 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 типу "Данко-300ТС" 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 керівництва по експлуатації. 

З правилами використання, призначенням, з правилами технічного обслуговування, 
гарантійними зобов’язаннями  ознайомлений. 

_________               _____________________________           
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                                   (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 “Данко-300ТС” 

   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_______________ 20__ 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 “Данко-300ТС” 

   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_______________ 20__ 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   “Данко-300ТС”  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 згоден. 

 

 

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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 АГРОРЕСУРС

 
 

 

Приватне акціонерне товариство 
АГРОРЕСУРС 

вул. Нижньодворецька, 35 

м.Рівне,33001,Україна 

тел/факс: (0362) 63-19-38 
rivne@agroresurs.com.ua  

www.agroresurs.ua  

                                                        

КОТЕЛ ОПАЛЮВАЛЬНИЙ  ТВЕРДОПАЛИВНИЙ СТАЛЬНИЙ  

“ДАНКО-400ТC” 

НАСТАНОВА З ЕКСПЛУАТАЦІЇ  

632483.035.400.00.000 НЕ 
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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 «ДАНКО-400ТС», теплопродуктивністю 400 кВт з 
максимальною температурою нагріву води 90°С і робочим тиском до 0,4 МПа, та 
примусовою регульованою подачею повітря в камеру згоряння, що призначений 
для опалення індивідуальних житлових будинків і споруд комунально-
побутового призначення, обладнаних системами опалення з  примусовою 
циркуляцією теплоносія, та названий далі за текстом котел (котли). 

 

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, щоб проводити її правильно і 
безпечно.  

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 
власники повинні дотримуватись правил пожежної безпеки, правил безпечної 
експлуатації водогрійних котлів та спеціальних будівельних норм і правил. 

 

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 експлуатування; 
- 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 легко 
займистих 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; 
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- експлуатація котла з несправним або пошкодженим регулятором 
температури або обмежуючим термостатом; 
- використовувати гарячу воду з системи теплопостачання для цілей не 
передбачених цією настановою (побутових і т.п.); 
- розпалювати котел за відсутності тяги в димоході і без попереднього 
заповнення системи теплопостачання водою; 
- класти на котел і трубопроводи або зберігати поблизу предмети, що  легко 
займаються (папір, ганчірки і т.п.); 

- підіймати температуру води в котлі вище 95оС і тиск вище ніж 0,4 МПа; 
- самовільно змінювати схему системи теплопостачання і конструкцію котла. 
При необхідності зміни схеми системи теплопостачання необхідно 
звернутися у відповідні спеціальні проектні організації; 
- допускати, щоб система теплопостачання була незаповненою або 
заповненою водою неповністю; 
- заповнювати ситему теплопостачання з водопровідних мереж без 
використання редукційного клапана, з метою запобігання  підвищення тиску 
води в котлі  більше ніж 0,4 МПа; 

3.3  При непрацюючому  котлі всі  дверцята і люки чищення  повинні  бути 
закриті. 

3.4 У випадку виникнення пожежі терміново повідомте в пожежну  частину 
по телефону  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, ремонту, чистки  і  
т.п.  котел необхідно від’єднати від електромережі.  

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

         
4.1 Основні експлуатаційні параметри котла наведені в таблиці 1: 

Таблиця 1 – основні експлуатаційні  параметри котла теплопродуктивністю 400  кВт: 

Назва параметра або розміру Величина параметра для котла 

1. Види палива: 
1.1 Розрахункові  
1.2 Дозволяється 
застосовувати  

Тверде кускове: 

 Вугілля ка'мяне ДСТУ 3472; Брикети торф'яні ДСТУ 2042  
 -дрова; -брикети з відходів деревообробки, лушпиння 

соняшника, соломи; -вугілля буре; -антрацит. 
2. Розміри топки в плані, мм 1240×1300 
3. Об’єм палива, що 
завантажується, м3 

  

- брикети з торфу 0,75 
- вугілля кам'яне, 0,65 
4. Номінальна витрата палива, 
кг/год: 

 

- брикети з торфу  
- вугілля кам'яне  

8.   5. Коефіцієнт корисної дії, % не 
нижче 

 

- брикети з торфу 81 
- вугілля кам'яне 83 

      6. Температура продуктів 
згоряння,°С : 
- не менше 
- не більше 

 
 

160 
280 

7.Температура води,°С   
90 

 - на виході з котла,  
не більше 

 

 - на вході в котел,  
 не менше 

50 

 

5. БУДОВА КОТЛА 

 

     5.1  Будова котла «ДАНКО -400ТС»  показана на Рис. 1. 
    5.2 Основним елементом котла є суцільнозварний теплообмінник 1 що має: 
топку 2 з форсунками подачі вторинного повітря 3, зольник 4 в якому розміщені 
перфоровані колектори подачі первинного повітря 5, виготовлені з безшовних 
котлових труб колосники 6 і похилі труби топки  7 та 8, піддон 9, димохід 10 з 
кришкою прочистки 11, шибером поворотним 12 і фіксатором положення 13. 
Конвективну частину теплообмінника складають два ряди передніх 14 і один 
ряд задніх 15 прямокутних безшовних труб, з'єднаних між собою пилозбірною 
камерою 16. У задній ряд труб встановлено турбулізатори 17. Усі труби, 
перегородки та всі внутрішні стінки котла охолоджуються водою. Для аварійного 
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охолодження води в котлі з метою запобігання її закипанню  у водяну сорочку 
встановлено мідний змійовик 18 з встановленими на верхній частині котла 
аваріним термостатичним клапаном безпеки 19 та кульвим краном 20. 
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Рис.1 Котел «Данко -400ТС» 
  
 

Крім того, на верхній частині котла знаходяться: патрубок подачі з фланцем 21, 
два патрубки під'єднання запобіжного клапана з фланцем 22, манометр 23 з 
трьохходовим краном 24, датчик-реле тиску води 25, обмежуючий термостат 26 
та три вибухові клапани 27. На передній частині котла змонтовано люки: 
завантаження 28 з оглядовим отвором контролю наявності полум’я в топці 29, 
вигрібний 30, передні 31 та нижні 32. На задній частині котла знаходяться: кран 
зливу конденсату 33, кран заповнення-зливу котла водою 34, патрубок звороту 
35, два вентилятори подачі первиного повітря (нижні) 36 та два вентилятора 
подачі вторинного повітря (верхні) 37. На лівій й правій стороні котла 
знаходяться бокові люки прочистки 38. З усіх сторін (крім нижньої) 
теплообмінник вкритий шаром теплоізолятора 39 і закритий декоративним 
кожухом 40. Котел встановлений на лижі-опори 41. З лівої сторони котла  
встановлено пульт керування 42, який з допомогою кронштейна 43 кріпиться до 
монтажної платформи 44. 

 

6. ПРИНЦИП РОБОТИ КОТЛА 

    

    6.1 В основу роботи котла покладено принцип незалежної по продуктивності і 

роздільної по шляху примусової подачі первинного і вторинного повітря в 

камеру згоряння (топку) та комбінації в ній двох різних процесів горіння: горіння 

твердого палива при умисній нестачі первинного повітря (часткова газогенерація 

палива) і догоряння газоподібних продуктів неповного окислення палива в 

струменях вторинного повітря.  

 6.2 Теплопродуктивність котла, необхідну для підтримання заданої 

терморегулятором температури котлової води, визначається інтенсивністю 

горіння палива, яка, в свою чергу, забезпечується регульованою подачею 

первинного повітря нижнім вентилятором.  

Спочатку повітря від нижніх вентиляторів 36 (Рис.1), проходячи через колектори 

подачі первинного повітря 5, підігрітим, надходить в камеру зольника 4 по всій 

його довжині та ширині, і в якості первинного повітря, рівномірно поступає до 

палива знизу по всій площі топки. Проходячи через шар палива первинне 

повітря забезпечує горіння палива по всьому його об’єму. При цьому, 

внаслідок його умисної недостатньої  кількості, крім СО2 утворюється велика 

кількість СО. Таке горіння по своїй природі є частковою газогенерацією. 

Одночасно повітря від верхніх вентиляторів 37 (Рис.1) через форсунки 3 в якості 

вторинного повітря поступає в простір над паливом що горить (зона 

полум’я), чим забезпечується догоряння продуктів неповного окислення палива 

(особливо оксиду вуглецю СО) та летючих його складових, які утворюються при 

його газогенерації. 
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7.  ПІДГОТОВКА КОТЛА ДО РОБОТИ 
 

    7.1 Перед розпалюванням котла необхідно перевірити: 
- Справність топки і газоходів, а також наявності  природної  тяги. 
- Справність котла і допоміжного обладнання. 
- Відсутність у котлі, газоході зайвих предметів, після чого закрити дверцята   

котла. 
- Справність вентиляторів.  
- Справність циркуляційного насоса системи опалення. 
- Відсутність заглушок на живильній лінії, водопроводі, вентилях. 

      - Справність гарнітури, при цьому звернути увагу на те, щоб дверцята топки 
котла щільно закривались на засувки (при необхідності відрегулюйте їх), шибер 
газоходу легко повертався та щільно закривався.  
  7.2 Після перевірки справності котла та обладнання можна приступити до 
заповнення котла водою. Котел заповнюється водою на протязі 1-2-х годин, при 
чому літом заповнення піде скоріше, а зимою повільніше. При заповненні 
опалювальної системи водою обов’язково звернути увагу на те, щоб з системи 
було виведено повітря (не було повітряної пробки).            
 7.3  Переведіть на пульті керування “Данко-035” клавішний вимикач 
вентиляторів 6  (Рис.3) в положення “0” (вимкнуто).  
  7.4 Ввімкніть двополюсний автоматичний вимикач 4 на пульті керування 
“Данко-035” (Рис 3). При цьому центральні індикатори 10 та 13 мають 
залишитися вимкненими. 
  7.5 Після появи на дисплеї терморегулятора 5 поточного значення 
температури котлової води, при необхідності, виконайте коректування 
налаштувань T-1min (порогове значення температури води в котлі при її 
пониженні, при якому відбувається перехід роботи вентиляторів в режим 
догоряння палива); T-1max (порогове значення температури води в котлі при її 
підвищенні, при якому відбувається перехід роботи вентиляторів з режиму 
розпалювання в робочий режим); LO1 та  LO2 (службові параметри) ; T-2min 
(порогове значення температури води в котлі при її пониженні, при якому 
відбувається перехід роботи вентиляторів з режиму паузи в робочий режим); ;T-
2max (порогове значення температури води в котлі при її підвищенні, при якому 
відбувається зміна режиму роботи вентиляторів). Коректування проводиться 
наступним чином: 

 - Натисканням кнопки “Прог.”     (Рис.2) на 1 сек. на дисплеї терморегулятора 
висвітиться  поточне значення параметра програми T-1min. 

Після чого, в разі необхідності, натисканням кнопок “Більше”      або “Менше”       
(Рис.2) встановіть  необхідні Вам значення параметру для вибраної програми. 
Кожне натискання кнопок змінює значення параметра на одну одиницю. Якщо 
необхідно швидко змінити  значення параметра на значну величину слід 
затиснути кнопку “Більше”       або “Менше”       , внаслідок чого через 3 сек. 
значення почне послідовно змінюватись зі швидкістю одна одиниця за 0,1 сек.  
Значення параметрів  повинні відповідати зазначеним у таблиці 2.    
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Коли програма відкоректована, повторним натисканням кнопки “Прог.”       
відбудеться перехід на наступну по черзі програму від   T-1min до LO2. 
Увага!  Програми LO1 та LO2 є службовими програмами контролера, 

запрограмованими на заводі-виробнику, і коректуванню не 
підлягають. 

   Коли  значення всіх програм (від  T-1min до LO2) відповідають зазначеним у 
таблиці 4 і на дисплеї висвічується необхідне значення програми LO2 
натисканням клавіші “Прог.”   відбудеться автоматичне збереження 
налаштувань усіх програм терморегулятора, про що свідчитиме напис SAVE, 
який висвітиться на дисплеї на 1 сек. Після чого на дисплеї  з’явиться поточне 
значення температури води в котлі.                         

  - При необхідності зміни параметра однієї з програм (тільки T-1min;T-1max;         
T-2min;T-2max;) натисканням кнопки “Ввод”     (Рис.2) зафіксуйте введені зміни в 
пам’яті терморегулятора. 
   7.6 В залежності від виду палива, що застосовується переведіть клавішний 
перемикач 7 “Режим” (Рис.3) на пульті керування в положення В (вугілля) або Д 
(дрова, торфобрикет) . 
  7.7 Обертаючи ручки 8, 9, 11 та 12 (Рис.3) виставте мінімальну та 
максимальну подачу повітря для верхніх та нижнього вентиляторів. Ручки  Min 
повинні бути повернуті на 10-30% від повного кута їх повороту, а ручки Max  
повинні бути повернуті на 70-100%. Ці величини залежать від конкретного виду 
палива і кут їх повороту визначається дослідним шляхом. 

Увага! Обертання ручок за годинниковою стрілкою збільшує подачу 

повітря, а проти годинникової стрілки, відповідно, зменшує її. 

 

 

Таблиця 2 — Параметри  налаштувань                            

                терморегулятора “ Данко-035”    
            

№ 

п/п 

Налаштування Значення Покази на 

табло 

1  T1 min 43°С  0043 

2  T1 max 45°С  0045 

3 LO 1 02 0002 

4  T2 min 73°С  0073 

5  T2 max 75°С  0075 

6 LO 2 01 0001 

7 SAVE Збереження параметрів 

 

 

 

Рис. 2 Теморегулятор “Данко-035” 
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Рис. 3 Пульт керування котлом “Данко-035” 

1 — корпус пульта; 2 — кришка пульта керування; 3 — гвинти; 4 — 

автоматичний вимикач (двополюсний); 5 — електронний показуючий 

терморегулятор; 6 — клавішний вимикач вентиляторів; 7 — клавішний 

перемикач режимів роботи; 8 — регулятор Min обертів верхніх 

вентиляторів; 9 — регулятор Mах обертів верхніх вентиляторів; 10 — 

індикатор вкючення верхніх вентиляторів; 11 — регулятор Min обертів 

нижніх вентиляторів; 12 — регулятор Mах обертів нижніх вентиляторів; 13 

— індикатор вкючення нижніх вентиляторів; 14 — індикатори стану режиму 

роботи вентиляторів; 15 — світлосигналізатор аварійної ситуації; 16 — 

клавішний вимикач дзвінка; 17 — кабель підключення живлення;  18 — вилка 

двополюсна з заземленням; 19 — датчик температури; 20 — кронштейн 

пульта керування; 21 — кабелі підключення вентиляторів.   

 

8.  РОЗПАЛЮВАННЯ ТА ВКЛЮЧЕННЯ КОТЛА В РОБОТУ 
 
 8.1. Категорично забороняється проводити операції розпалювання і                  
контролю процесу горіння в котлі без захисних окулярів. 

 8.2 За 10-15 хвилин до розпалювання котла провентилювати топку і газохід 
котла. 

8.3  Встановити шибер димоходу в положення “Відкрито”. 
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    8.4  Закласти в топку паливо для розпалювання (папір, дерев’яні скалки, хмиз, 
відходи деревини).  
  8.5 Розвести багаття у камері завантаження палива. Розпалювання вести 
поступово на протязі 10-15 хвилин.  
  8.6  По закінченні розпалювання, завантажити основним паливом камеру 
завантаження  до нижнього рівня люка завантаження. 
   8.7 Переведіть на пульті керування клавішний вимикач вентиляторів 6 (Рис.2) 
в положення “1” (увімкнуто). При цьому мають засвітитися два індикатори 
жовтого 10 та 13 і два (Min у верхньому ряду та Max у нижньому) зеленого 14  
кольорів. 
  Світіння кожного з жовтих індикаторів означає що на відповідні групи  
вентиляторів подається напруга. Світіння зелених індикаторів вказує на те в 
якому режимі подачі повітря (Min чи Max) вентилятор працює в даний момент. 
    8.8  Встановити шибер димоходу в положення мінімально необхідної тяги. 

 

 Режим роботи В 
     
  8.9  При розпалі котла нижні вентилятори працюють в режимі роботи Max, 

про що вказує ввікнення крайнього індикатора Max у нижньому ряду регуляторів, 
а верхні вентилятори працюють в режимі роботи Min, про що вказує ввікнення 
крайнього індикатора Min у верхньому ряду регуляторів.  
     8.10 По досягненні температурою води значення Т1 mах (45°С) зміниться 
режим роботи верхніх вентиляторів. Вони перейдуть в режим роботи Max, про 
що вкаже вимкнення крайнього індикатора Min і ввімкнення крайнього індикатора  
Max у верхньому ряду регуляторів. Нижн вентилятори продовжують працювати в 
режимі Max. 

8.11  При досягненні температурою води значення Т2 max (75°С) зміниться 
режим роботи нижніх вентиляторів. Вони перейдуть в режим роботи Min, про що 
вкаже вимкнення крайнього індикатора Max і ввімкнення крайнього індикатора 
Min у нижньому ряду регуляторів. Верхні вентилятори продовжують працювати в 
режимі Max. 

8.12 При пониженні температури води до значення T2min (73°С) знову 
зміниться режим роботи нижніх вентиляторів. Вони знову перейдуть в режим 
роботи Max, про що вкаже вимкнення крайнього індикатора Min і ввімкнення 
крайнього індикатора Max у нижньому ряду регуляторів. Верхні вентилятори 
продовжують працювати в режимі Max. 

Це означає що котел вийшов на робочий режим В. 
8.13    При вигорянні палива в котлі температура води понизиться до значення 
Т1 min (43°С) і тоді знову зміниться режим роботи вентиляторів. Він стане такий 
самий, як і при розпалі котла. Нижні вентилятори працюють в режимі роботи 
Max, а верхні вентилятори працюють в режимі роботи Min. 
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Режим роботи Д   
    
      8.14  При розпалі котла нижні вентилятори працюють в режимі роботи Max, про 

що вказує ввікнення крайнього індикатора Max у нижньому ряду регуляторів, а 
верхні вентилятори працюють в режимі роботи Min, про що вказує ввікнення 
крайнього індикатора Min у верхньому ряду регуляторів. 

8.15 По досягненні температурою води значення Т1 mах (45°С) зміниться 
режим роботи вентиляторів. Верхні вентилятори перейдуть в режим роботи 
Max, про що вкаже вимкнення крайнього індикатора Min і ввімкнення крайнього 
індикатора  Max у верхньому ряду регуляторів. Нижні вентилятори перейдуть в 
режим роботи Min, про що вкаже вимкнення крайнього індикатора Max і 
ввімкнення крайнього індикатора Min у нижньому ряду регуляторів. 

13.16  При досягненні температурою води значення Т2 max (75°С) зміниться 
режим роботи верхніх вентиляторів. Вони перейдуть в режим роботи Min, про 
що вкаже вимкнення крайнього індикатора Max і ввімкнення крайнього 
індикатора Min у нижньому ряду регуляторів. Нижні вентилятори продовжують 
працювати  в режимі Min. 

13.17 При пониженні температури води до значення T2min (73°С) знову 
зміниться режим роботи верхніх вентиляторів. Вони знову перейдуть в режим 
роботи Max, про що вкаже вимкнення крайнього індикатора Min і ввімкнення 
крайнього індикатора Max у верхньому ряду регуляторів. 

Це означає що котел вийшов на робочий режим Д. 
     13.18 При вигорянні палива в котлі температура води понизиться до значення 

Т1 min (43°С) і тоді знову зміниться режим роботи вентиляторів. Він стане такий 
самий, як і при розпалі котла. Нижні вентилятори працюють в режимі роботи 
Max, а верхні вентилятори працюють в режимі роботи Min. 
      

9. РОБОЧИЙ (ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ) РЕЖИМ КОТЛА 
 
     9.1   Навантаження котла регулюється подачею повітря вентиляторами.  
     9.2  Під час чергування оператор котла зобов’язаний: 

- слідкувати за рівнем палива в котлі; 
- слідкувати за полум’ям у топці котла; 

 - не допускати опускання полум’я й горіння палива нижче рівня колосників. 
     9.3  Потрібно твердо пам’ятати: 

- дозволяється залишати котел без постійного нагляду зі сторони власника 
тільки після припинення горіння палива і повного зниження тиску в котлі до нуля; 

 дозволяється відкривати дверцята для завантаження палива тільки при 
непрацюючих вентиляторах; 

   9.4 З метою покращення доступу первинного повітря до палива, необхідно 
періодично ворушити останнє кочергою. В міру вигоряння палива у топці 
котла потрібно додавати палива до нижнього рівня люка завантаження. 

    9.5  При виникненні позаштатної ситуації (перевищенні тиску, витоку води з 
котла, закипанні води в котлі)  спрацьовує відповідно датчик-реле тиску води 25 
або обмежуючий термостат 26 (Рис. 1). Для інформування обслуговуючого 
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персоналу при цьому вмикається червоний світлосигналізатор аварійної ситуації 
15 (Рис. 2) та подається звуковий сигнал (дзвінок). На час виконання робіт 
(доведення тиску води до норми чи температури води до значень нижче 95 ºС) 
дзвінок можна тимчасово відключити за допомогою клавішного вимикача 16 
(Рис. 2), який знаходиться на задній стінці пульта керування. По досягненні 
робочих параметрів (тиску чи температури) знову ввімкнеться дзвінок, якщо для 
виконання вищезгаданих робіт його відмикали, або вимкнеться - якщо не 
відмикали. У першому випадку дзвінок необхідно відключити за допомогою 
клавішного вимикача 16. Розблокування датчика-реле тиску води 25 та  
обмежуючого термостата 26 відбувається автоматично після падіння  відповідно 
тиску і температури води нижче 95ºС.  

 
10. ЗУПИНКА КОТЛА 

 
10.1. Зупинка котла проводиться в наступному порядку: 
- припинити подачу палива. 
- перевести шибер в положення “Відкрито”. 
- охолодження котла проводити повільно, в міру вигоряння палива. 
- нагляд за котлом можна припинити після повного згоряння палива. 
10.2. Забороняється випускання води з котла без дозволу адміністрації. 
10.3. При отриманні дозволу, випускання води з котла провести після: 
-  зниження температури води у котлі до 50 °С ; 

       -  падіння тиску води до нуля; 
 

11. АВАРІЙНА ЗУПИНКА КОТЛА 
 
11.1. Оператори котла зобов’язані 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, обривів 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 зварки труб, при несправності арматури, не 

потребуючи негайної зупинки котла, персонал зобов’язаний негайно повідомити 
про це лице, відповідальне за технічний стан і безпечну експлуатацію. 

11.4. При аварійній зупинці котла необхідно: 
- прпинити подачу палива. 
- закрити шибер дуття в приміщенні котельні. 
- відкрити, при необхідності, водяне пожежогасіння. 
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      11.5. При відключенні електроенергії без попередження необхідно: 
- перевірити природну тягу в топці котла. 
- спостерігати за процесом горіння на природній тязі. 
 - слідкувати за тиском води до і після котла. 
 

 

12. ЧИЩЕННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ КОТЛА  

12.1 Ремонт і догляд за системою теплопостачання проводяться  власником 
котла або обслуговуючою фірмою. 

      12.2 Котел потребує періодичного чищення під час роботи та зберігання 
по закінченні опалювального сезону. Це особливо важливо для правильної 
експлуатації і ефективності спалювання палива. Необхідне періодичне (в 
залежності від виду палива) чищення котла, особливо димових каналів, 
турбулізаторів та димоходу. 

Чищення окремих елементів котла:   
- чищення поверхні стінок топки виконується через люк завантаження. 
- чищення поверхні труб колосникової решітки виконується через люк 

вигрібний. 
- чищення труб конвективної частини, турбулізаторів і димоходу виконується 

через вибухові клапани та люк прочистки димоходу.  
- видалення золи виконується через люки нижні і бокові. 
Також періодично необхідно чистити вентилятори і колектори розподілу 

повітря, щоб не допускати накопичення пилу на цих елементах котла. 
12.3 Після закінчення опалювального сезону не потрібно спускати воду з 

котла (при закритій системі опалення), проте слід ретельно очистити топку та 
димові канали. 

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 дати можливість 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 У28.2-24175498-035-2013 при дотриманні правил монтажу, зберігання, 
транспортування і експлуатації. 

13.2. Гарантійний термін експлуатації - 30 місяців з дня продажу або не 
більше 36 місяців з дня випуску. 

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 
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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. 

       

  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 служби котла до списання – 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. 
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14. СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ КОТЛА 

Котел твердопаливний стальний типу  "Данко-400ТС" 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 

 

   15.1. Котел твердопаливний стальний "Данко-400ТС" заводський №____________    

підданий консервації і упаковці згідно ГОСТ 9.014-78. 

 

“_____” _____________________  _________ р. 

 

Умови зберігання - 4 згідно ГОСТ І5І50-69  

Пакувальник___________________________________________________ 

15.2. Упакований котел зберігається в тарі заводу-виробника в закритому приміщенні або 
під навісом у 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 типу "Данко-400ТС" 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 керівництва по експлуатації. 

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 “Данко-400ТС” 

   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_______________ 20__ 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 “Данко-400ТС” 

   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_______________ 20__ 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   “Данко-400ТС”  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 згоден. 

 

 

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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1. СФЕРА  ЗАСТОСУВАННЯ 

 

В даній настанові викладено технічні характеристики та вказівки необхідні 
для якісної, безпечної та економічної експлуатації котла опалювального 
твердопаливного стального «ДАНКО-1000ТС», теплопродуктивністю 1000 кВт з 
максимальною температурою нагріву води 90°С і робочим тиском до 0,4 МПа, та 
примусовою регульованою подачею повітря в камеру згоряння, що призначений 
для опалення індивідуальних житлових будинків і споруд комунально-
побутового призначення, обладнаних системами опалення з  примусовою 
циркуляцією теплоносія, та названий далі за текстом котел (котли). 

 

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, щоб проводити її правильно і 
безпечно.  

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 
власники повинні дотримуватись правил пожежної безпеки, правил безпечної 
експлуатації водогрійних котлів та спеціальних будівельних норм і правил. 

 

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 експлуатування; 
- 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 легко 
займистих 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; 
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- експлуатація котла з несправним або пошкодженим регулятором 
температури або обмежуючим термостатом; 
- використовувати гарячу воду з системи теплопостачання для цілей не 
передбачених цією настановою (побутових і т.п.); 
- розпалювати котел за відсутності тяги в димоході і без попереднього 
заповнення системи теплопостачання водою; 
- класти на котел і трубопроводи або зберігати поблизу предмети, що  легко 
займаються (папір, ганчірки і т.п.); 

- підіймати температуру води в котлі вище 95оС і тиск вище ніж 0,4 МПа; 
- самовільно змінювати схему системи теплопостачання і конструкцію котла. 
При необхідності зміни схеми системи теплопостачання необхідно 
звернутися у відповідні спеціальні проектні організації; 
- допускати, щоб система теплопостачання була незаповненою або 
заповненою водою неповністю; 
- заповнювати ситему теплопостачання з водопровідних мереж без 
використання редукційного клапана, з метою запобігання  підвищення тиску 
води в котлі  більше ніж 0,4 МПа; 

3.3  При непрацюючому  котлі всі  дверцята і люки чищення  повинні  бути 
закриті. 

3.4 У випадку виникнення пожежі терміново повідомте в пожежну  частину 
по телефону  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, ремонту, чистки  і  
т.п.  котел необхідно від’єднати від електромережі.  

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

        4.1 Основні експлуатаційні параметри котла наведені в таблиці 1: 
Таблиця 1 – основні експлуатаційні  параметри котла теплопродуктивністю 400  кВт: 

Назва параметра або розміру Величина параметра для котла 

1. Види палива: 
1.1 Розрахункові  
1.2 Дозволяється 
застосовувати  

Тверде кускове: 
Вугілля ка'мяне ДСТУ 3472; Брикети торф'яні ДСТУ 2042  

-дрова; -брикети з відходів деревообробки, лушпиння 
соняшника, соломи; -вугілля буре; -антрацит. 

2. Розміри топки в плані, мм 1815×1400 
3. Об’єм палива, що 
завантажується, м3 

  

- брикети з торфу 1,5 
- вугілля кам'яне, 1,35 
4. Номінальна витрата палива, 
кг/год: 

 

- брикети з торфу 230 
- вугілля кам'яне 170 

- дрова 370 
8.   5. Коефіцієнт корисної дії, % не 

нижче 
 

- брикети з торфу 81 
- вугілля кам'яне 83 

- дрова 81 
      6. Температура продуктів 

згоряння,°С : 
- не менше 
- не більше 

 
 

160 
240 

7.Температура води,°С  
 

90 
 - на виході з котла,  
не більше 
 - на вході в котел,  
 не менше 

50 

 

5. БУДОВА КОТЛА 

 

     5.1  Будова котла «ДАНКО -1000ТС»  показана на Рис. 1. 
   5.2  Основним елементом котла є суцільнозварний теплообмінник 1 що має: 
топку 2 з боковими 3, задніми 4 та передніми 5 форсунками подачі вторинного 
повітря, зольник 6 в якому розміщені перфоровані колектори подачі первинного 
повітря 7, виготовлені з круглих безшовних котлових труб колосники 8 і похилі 
труби топки  9 та 10, виготовлені з квадратних безшовних котлових труб 
розпорки топки 11, піддон 12, димохід 13 з кришками прочистки 14, шибером 
поворотним 15 і фіксатором положення 16. Конвективну частину 
теплообмінника складають два ряди передніх 17 і два ряди задніх 18 
прямокутних безшовних труб, з'єднаних між собою пилозбірною камерою 19. У 
задні ряди труб встановлено турбулізатори 20. Усі труби, перегородки та всі 
внутрішні стінки котла охолоджуються водою. Для аварійного охолодження води 
в котлі з метою запобігання її закипанню у водяну сорочку котла  встановлено 
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Рис.1 Котел «Данко -1000ТС» 

  



 

 

 7 

два мідних змійовики 21 з встановленими на верхній частині котла аваріними 
термостатичними клапанами безпеки 22 та кульвими кранами 23. 
Крім того, на верхній частині котла знаходяться: патрубок подачі з фланцем 24, 
два патрубки під'єднання запобіжного клапана з фланцем 25, манометр 26 з 
трьохходовим краном 27, датчик-реле тиску води 28, обмежуючий термостат 29 
та три вибухові клапани 30. На передній частині котла змонтовано люки: два 
завантаження 31 з оглядовим отвором 32 контролю наявності полум’я в топці, 
два вигрібних 33, два передніх 34 та два нижніх 35. На задній частині котла 
знаходяться: два крани зливу конденсату 36, два крани заповнення-зливу котла 
водою 37, патрубок звороту 38, два вентилятори подачі первиного повітря 
(нижні) 39 та два вентилятора подачі вторинного повітря (верхні) 40. На лівій й 
правій стороні котла знаходяться бокові люки прочистки 41. З усіх сторін (крім 
нижньої) теплообмінник вкритий шаром теплоізолятора 42 і закритий 
декоративним кожухом 43. Котел встановлений на лижі-опори 44. З лівої 
сторони котла  встановлено пульт керування 45, який з допомогою кронштейна 
46 кріпиться до монтажної платформи 47. До останньої також кріплятся 
захисний бар'єр 48 та трап 49. Під піддоном, між лижами-опорами 
встановлюються два ящики для золи 50. 

 

6. ПРИНЦИП РОБОТИ КОТЛА 

    

    6.1 В основу роботи котла покладено принцип незалежної по продуктивності і 

роздільної по шляху примусової подачі первинного і вторинного повітря в 

камеру згоряння (топку) та комбінації в ній двох різних процесів горіння: горіння 

твердого палива при умисній нестачі первинного повітря (часткова газогенерація 

палива) і догоряння газоподібних продуктів неповного окислення палива в 

струменях вторинного повітря.  

 6.2 Теплопродуктивність котла, необхідну для підтримання заданої 

терморегулятором температури котлової води, визначається інтенсивністю 

горіння палива, яка, в свою чергу, забезпечується регульованою подачею 

первинного повітря нижнім вентилятором.  

Спочатку повітря від нижніх вентиляторів 39 (Рис.1), проходячи через колектори 

подачі первинного повітря 7, підігрітим, надходить в камеру зольника 6 по всій 

його довжині та ширині, і в якості первинного повітря, рівномірно поступає до 

палива знизу по всій площі топки. Проходячи через шар палива первинне 

повітря забезпечує горіння палива по всьому його об’єму. При цьому, 

внаслідок його умисної недостатньої  кількості, крім СО2 утворюється велика 

кількість СО. Таке горіння по своїй природі є частковою газогенерацією. 

Одночасно повітря від верхніх вентиляторів 40 (Рис.1) через бокові 3, задні 4 та 

передні 5 форсунки в якості вторинного повітря поступає в простір над 

паливом що горить (зона полум’я), чим забезпечується догоряння продуктів 

неповного окислення палива (особливо оксиду вуглецю СО) та летючих його 

складових, які утворюються при його газогенерації. 
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7.  ПІДГОТОВКА КОТЛА ДО РОБОТИ 
 

    7.1 Перед розпалюванням котла необхідно перевірити: 
- Справність топки і газоходів, а також наявності  природної  тяги. 
- Справність котла і допоміжного обладнання. 
- Відсутність у котлі, газоході зайвих предметів, після чого закрити дверцята   

котла. 
- Справність вентиляторів.  
- Справність циркуляційного насоса системи опалення. 
- Відсутність заглушок на живильній лінії, водопроводі, вентилях. 

      - Справність гарнітури, при цьому звернути увагу на те, щоб дверцята топки 
котла щільно закривались на засувки (при необхідності відрегулюйте їх), шибер 
газоходу легко повертався та щільно закривався.  
  7.2 Після перевірки справності котла та обладнання можна приступити до 
заповнення котла водою. Котел заповнюється водою на протязі 1-2-х годин, при 
чому літом заповнення піде скоріше, а зимою повільніше. При заповненні 
опалювальної системи водою обов’язково звернути увагу на те, щоб з системи 
було виведено повітря (не було повітряної пробки).            
 7.3  Переведіть на пульті керування “Данко-1000” обидві клавіші вимикача 
вентиляторів 6  (Рис.3) в положення “0” (вимкнуто).  
  7.4 Ввімкніть двополюсний автоматичний вимикач 4 на пульті керування 
“Данко-1000” (Рис 3). При цьому центральні (червоні) індикатори 10 та 13 мають 
залишитися вимкненими. 
  7.5 Після появи на дисплеї терморегулятора 5 поточного значення 
температури котлової води, при необхідності, виконайте коректування 
налаштувань T-1min (порогове значення температури води в котлі при її 
пониженні, при якому відбувається перехід роботи вентиляторів в режим 
догоряння палива); T-1max (порогове значення температури води в котлі при її 
підвищенні, при якому відбувається перехід роботи вентиляторів з режиму 
розпалювання в робочий режим); LO1 та  LO2 (службові параметри) ; T-2min 
(порогове значення температури води в котлі при її пониженні, при якому 
відбувається перехід роботи вентиляторів з режиму паузи в робочий режим); ;T-
2max (порогове значення температури води в котлі при її підвищенні, при якому 
відбувається зміна режиму роботи вентиляторів). Коректування проводиться 
наступним чином: 

 - Натисканням кнопки “Прог.”     (Рис.2) на 1 сек. на дисплеї терморегулятора 
висвітиться  поточне значення параметра програми T-1min. 

Після чого, в разі необхідності, натисканням кнопок “Більше”      або “Менше”       
(Рис.2) встановіть  необхідні Вам значення параметру для вибраної програми. 
Кожне натискання кнопок змінює значення параметра на одну одиницю. Якщо 
необхідно швидко змінити  значення параметра на значну величину слід 
затиснути кнопку “Більше”       або “Менше”       , внаслідок чого через 3 сек. 
значення почне послідовно змінюватись зі швидкістю одна одиниця за 0,1 сек.  
Значення параметрів  повинні відповідати зазначеним у таблиці 2.    
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Коли програма відкоректована, повторним натисканням кнопки “Прог.”       
відбудеться перехід на наступну по черзі програму від   T-1min до LO2. 
Увага!  Програми LO1 та LO2 є службовими програмами контролера, 

запрограмованими на заводі-виробнику, і коректуванню не 
підлягають. 

   Коли  значення всіх програм (від  T-1min до LO2) відповідають зазначеним у 
таблиці 4 і на дисплеї висвічується необхідне значення програми LO2 
натисканням клавіші “Прог.”   відбудеться автоматичне збереження 
налаштувань усіх програм терморегулятора, про що свідчитиме напис SAVE, 
який висвітиться на дисплеї на 1 сек. Після чого на дисплеї  з’явиться поточне 
значення температури води в котлі.                         

  - При необхідності зміни параметра однієї з програм (тільки T-1min;T-1max;         
T-2min;T-2max;) натисканням кнопки “Ввод”     (Рис.2) зафіксуйте введені зміни в 
пам’яті терморегулятора. 
   7.6 В залежності від виду палива, що застосовується переведіть клавішний 
перемикач 7 “Режим” (Рис.3) на пульті керування в положення В (вугілля) або Д 
(дрова, торфобрикет) . 
  7.7 Обертаючи ручки 8, 9, 11 та 12 (Рис.3) виставте необхідну частоту струму  
на дисплеях перетворювачів частоти 17 та 18 (Рис.3), чим буде задано 
мінімальну та максимальну подачу повітря для верхніх та нижніх вентиляторів. 
Ручки  Min повинні бути повернуті на 10-30% від повного кута їх повороту, а 
ручки Max  повинні бути повернуті на 70-100%. Ці величини залежать від 
конкретного виду палива і кут їх повороту визначається дослідним шляхом. 

Увага! Обертання ручок за годинниковою стрілкою збільшує подачу 

повітря, а проти годинникової стрілки, відповідно, зменшує її. 

 

Таблиця 2 — Параметри  налаштувань                            

             терморегулятора “ Данко-1000”    
 
            

п/п Налаштування Значення Покази на 

табло 

1  T1 min 43°С  0043 

2  T1 max 45°С  0045 

3 LO 1 02 0002 

4  T2 min 73°С  0073 

5  T2 max 75°С  0075 

6 LO 2 01 0001 

7 SAVE Збереження параметрів 

 

 

Рис. 2 Теморегулятор “Данко-1000” 
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Рис. 3 Пульт керування котлом “Данко-” 

1 — корпус пульта; 2 — кришка пульта керування; 3 — гвинти; 4 — 

автоматичний вимикач (триполюсний); 5 — електронний показуючий 

терморегулятор; 6 —  здвоєний клавішний вимикач вентиляторів; 7 — 

клавішний перемикач режимів роботи; 8 — регулятор Min обертів верхніх 

вентиляторів; 9 — регулятор Mах обертів верхніх вентиляторів; 10 — 

індикатор вкючення верхніх вентиляторів; 11 — регулятор Min обертів 

нижніх вентиляторів; 12 — регулятор Mах обертів нижніх вентиляторів; 13 

— індикатор вкючення нижніх вентиляторів; 14 — індикатори стану режиму 

роботи вентиляторів; 15 — світлосигналізатор аварійної ситуації; 16 — 

клавішний вимикач дзвінка; 17- перетворювач частоти нижніх вентиляторів; 

18 - перетворювач частоти верхніх вентиляторів; 19 — кабель підключення 

живлення; 20 — вилка триполюсна з заземленням; 21 — датчик 

температури; 22 — кронштейн кріплення пульта керування; 23 — кабелі 

підключення вентиляторів.   
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8.  РОЗПАЛЮВАННЯ ТА ВКЛЮЧЕННЯ КОТЛА В РОБОТУ 
 
 8.1. Категорично забороняється проводити операції розпалювання і                  
контролю процесу горіння в котлі без захисних окулярів. 

 8.2  За 10-15 хвилин до розпалювання котла провентилювати топку і газохід 
котла. 

8.3  Встановити шибер димоходу в положення “Відкрито”. 

   8.4  Закласти в топку паливо для розпалювання (папір, дерев’яні скалки, хмиз, 
відходи деревини).  
  8.5 Розвести багаття у камері завантаження палива. Розпалювання вести 
поступово на протязі 10-15 хвилин.  
  8.6  По закінченні розпалювання, завантажити основним паливом камеру 
завантаження  до нижнього рівня люка завантаження. 
   8.7 Переведіть на пульті керування клавішний вимикач вентиляторів 6 (Рис.2) 
в положення “1” (увімкнуто). При цьому мають засвітитися два індикатори 
жовтого 10 та 13 і два (Min у верхньому ряду та Max у нижньому) зеленого 14  
кольорів. 
  Світіння кожного з жовтих індикаторів означає що на відповідні групи  
вентиляторів подається напруга. Світіння зелених індикаторів вказує на те в 
якому режимі подачі повітря (Min чи Max) вентилятор працює в даний момент. 
    8.8  Встановити шибер димоходу в положення мінімально необхідної тяги. 

 

 Режим роботи В 
     
  8.9  При розпалі котла нижні вентилятори працюють в режимі роботи Max, 

про що вказує ввікнення крайнього індикатора Max у нижньому ряду регуляторів, 
а верхні вентилятори працюють в режимі роботи Min, про що вказує ввікнення 
крайнього індикатора Min у верхньому ряду регуляторів.  
     8.10 По досягненні температурою води значення Т1 mах (45°С) зміниться 
режим роботи верхніх вентиляторів. Вони перейдуть в режим роботи Max, про 
що вкаже вимкнення крайнього індикатора Min і ввімкнення крайнього індикатора  
Max у верхньому ряду регуляторів. Нижн вентилятори продовжують працювати в 
режимі Max. 

8.11  При досягненні температурою води значення Т2 max (75°С) зміниться 
режим роботи нижніх вентиляторів. Вони перейдуть в режим роботи Min, про що 
вкаже вимкнення крайнього індикатора Max і ввімкнення крайнього індикатора 
Min у нижньому ряду регуляторів. Верхні вентилятори продовжують працювати в 
режимі Max. 

8.12 При пониженні температури води до значення T2min (73°С) знову 
зміниться режим роботи нижніх вентиляторів. Вони знову перейдуть в режим 
роботи Max, про що вкаже вимкнення крайнього індикатора Min і ввімкнення 
крайнього індикатора Max у нижньому ряду регуляторів. Верхні вентилятори 
продовжують працювати в режимі Max. 

Це означає що котел вийшов на робочий режим В. 
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8.13    При вигорянні палива в котлі температура води понизиться до значення 
Т1 min (43°С) і тоді знову зміниться режим роботи вентиляторів. Він стане такий 
самий, як і при розпалі котла. Нижні вентилятори працюють в режимі роботи 
Max, а верхні вентилятори працюють в режимі роботи Min. 

 

Режим роботи Д   
    
      8.14  При розпалі котла нижні вентилятори працюють в режимі роботи Max, про 

що вказує ввікнення крайнього індикатора Max у нижньому ряду регуляторів, а 
верхні вентилятори працюють в режимі роботи Min, про що вказує ввікнення 
крайнього індикатора Min у верхньому ряду регуляторів. 

8.15 По досягненні температурою води значення Т1 mах (45°С) зміниться 
режим роботи вентиляторів. Верхні вентилятори перейдуть в режим роботи 
Max, про що вкаже вимкнення крайнього індикатора Min і ввімкнення крайнього 
індикатора  Max у верхньому ряду регуляторів. Нижні вентилятори перейдуть в 
режим роботи Min, про що вкаже вимкнення крайнього індикатора Max і 
ввімкнення крайнього індикатора Min у нижньому ряду регуляторів. 

13.16  При досягненні температурою води значення Т2 max (75°С) зміниться 
режим роботи верхніх вентиляторів. Вони перейдуть в режим роботи Min, про 
що вкаже вимкнення крайнього індикатора Max і ввімкнення крайнього 
індикатора Min у нижньому ряду регуляторів. Нижні вентилятори продовжують 
працювати  в режимі Min. 

13.17 При пониженні температури води до значення T2min (73°С) знову 
зміниться режим роботи верхніх вентиляторів. Вони знову перейдуть в режим 
роботи Max, про що вкаже вимкнення крайнього індикатора Min і ввімкнення 
крайнього індикатора Max у верхньому ряду регуляторів. 

Це означає що котел вийшов на робочий режим Д. 
     13.18 При вигорянні палива в котлі температура води понизиться до значення 

Т1 min (43°С) і тоді знову зміниться режим роботи вентиляторів. Він стане такий 
самий, як і при розпалі котла. Нижні вентилятори працюють в режимі роботи 
Max, а верхні вентилятори працюють в режимі роботи Min. 
      

9. РОБОЧИЙ (ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ) РЕЖИМ КОТЛА 
 
     9.1   Навантаження котла регулюється подачею повітря вентиляторами.  
     9.2  Під час чергування оператор котла зобов’язаний: 

- слідкувати за рівнем палива в котлі; 
- слідкувати за полум’ям у топці котла; 

 - не допускати опускання полум’я й горіння палива нижче рівня колосників. 
     9.3  Потрібно твердо пам’ятати: 

- дозволяється залишати котел без постійного нагляду зі сторони власника 
тільки після припинення горіння палива і повного зниження тиску в котлі до нуля; 

 дозволяється відкривати дверцята для завантаження палива тільки при 
непрацюючих вентиляторах; 
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   9.4 З метою покращення доступу первинного повітря до палива, необхідно 
періодично ворушити останнє кочергою. В міру вигоряння палива у топці 
котла потрібно додавати палива до нижнього рівня люка завантаження. 

    9.5  При виникненні позаштатної ситуації (перевищенні тиску, витоку води з 
котла, закипанні води в котлі)  спрацьовує відповідно датчик-реле тиску води 28 
або обмежуючий термостат 29 (Рис. 1). Для інформування обслуговуючого 
персоналу при цьому вмикається червоний світлосигналізатор аварійної ситуації 
15 (Рис. 2) та подається звуковий сигнал (дзвінок). На час виконання робіт 
(доведення тиску води до норми чи температури води до значень нижче 95 ºС) 
дзвінок можна тимчасово відключити за допомогою клавішного вимикача 16 
(Рис. 2), який знаходиться на задній стінці пульта керування. По досягненні 
робочих параметрів (тиску чи температури) знову ввімкнеться дзвінок, якщо для 
виконання вищезгаданих робіт його відмикали, або вимкнеться - якщо не 
відмикали. У першому випадку дзвінок необхідно відключити за допомогою 
клавішного вимикача 16. Розблокування датчика-реле тиску води 28 та  
обмежуючого термостата 29 відбувається автоматично після падіння  відповідно 
тиску і температури води нижче 95ºС.  

 
10. ЗУПИНКА КОТЛА 

 
10.1. Зупинка котла проводиться в наступному порядку: 
- припинити подачу палива. 
- перевести шибер в положення “Відкрито”. 
- охолодження котла проводити повільно, в міру вигоряння палива. 
- нагляд за котлом можна припинити після повного згоряння палива. 
10.2. Забороняється випускання води з котла без дозволу адміністрації. 
10.3. При отриманні дозволу, випускання води з котла провести після: 
-  зниження температури води у котлі до 50 °С ; 

       -  падіння тиску води до нуля; 
 

11. АВАРІЙНА ЗУПИНКА КОТЛА 
 
11.1. Оператори котла зобов’язані 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, обривів 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. 
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11.3. При появі витоку в місцях зварки труб, при несправності арматури, не 
потребуючи негайної зупинки котла, персонал зобов’язаний негайно повідомити 
про це лице, відповідальне за технічний стан і безпечну експлуатацію. 

11.4. При аварійній зупинці котла необхідно: 
- прпинити подачу палива. 
- закрити шибер дуття в приміщенні котельні. 
- відкрити, при необхідності, водяне пожежогасіння. 

      11.5. При відключенні електроенергії без попередження необхідно: 
- перевірити природну тягу в топці котла. 
- спостерігати за процесом горіння на природній тязі. 
 - слідкувати за тиском води до і після котла. 
 

 

12. ЧИЩЕННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ КОТЛА  

12.1 Ремонт і догляд за системою теплопостачання проводяться  власником 
котла або обслуговуючою фірмою. 

      12.2 Котел потребує періодичного чищення під час роботи та зберігання 
по закінченні опалювального сезону. Це особливо важливо для правильної 
експлуатації і ефективності спалювання палива. Необхідне періодичне (в 
залежності від виду палива) чищення котла, особливо димових каналів, 
турбулізаторів та димоходу. 

Чищення окремих елементів котла:   
- чищення поверхні стінок топки виконується через люк завантаження. 
- чищення поверхні труб колосникової решітки виконується через люк 

вигрібний. 
- чищення труб конвективної частини, турбулізаторів і димоходу виконується 

через вибухові клапани та люк прочистки димоходу.  
- видалення золи виконується через люки нижні і бокові. 
Також періодично необхідно чистити вентилятори і колектори розподілу 

повітря, щоб не допускати накопичення пилу на цих елементах котла. 
12.3 Після закінчення опалювального сезону не потрібно спускати воду з 

котла (при закритій системі опалення), проте слід ретельно очистити топку та 
димові канали. 

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 дати можливість 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 У28.2-24175498-035-2013 при дотриманні правил монтажу, зберігання, 
транспортування і експлуатації. 

13.2. Гарантійний термін експлуатації - 30 місяців з дня продажу або не 
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більше 36 місяців з дня випуску. 
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. 

       

  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 служби котла до списання – не менше 10 років. 
    13.7 Після  закінчення  терміну  служби  котла, відраховуючи з  дати його 
випуску, споживач повинен припинити його подальшу експлуатацію і викликати 
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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 типу "Данко-1000ТС" 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 

 

   15.1. Котел твердопаливний стальний "Данко-1000ТС" заводський №____________    

підданий консервації і упаковці згідно ГОСТ 9.014-78. 

 

“_____” _____________________  _________ р. 
 

Умови зберігання - 4 згідно ГОСТ І5І50-69  

Пакувальник___________________________________________________ 

15.2. Упакований котел зберігається в тарі заводу-виробника в закритому приміщенні або 
під навісом у 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 типу "Данко-1000ТС" заводський №___________ 

 Проданий  магазином      
___________________________________________________________ 
                                       /найменування торгуючої організації/ 

"_____" ___________________ ________ р. 

Штамп магазину    ________________________/підпис/ 
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Я, покупець, своїм підписом підтверджую отримання котла в повній комплектації без 
механічних і термічних пошкоджень та наявності керівництва по експлуатації. 

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 “Данко-1000ТС” 

   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_______________ 20__ 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 “Данко-1000ТС” 

   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_______________ 20__ 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   “Данко-1000ТС”  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 згоден. 

 

 

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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