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1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
1.1 В даному керівництві викладено технічні характеристики та вказівки необхідні
для якісної, безпечної та економічної експлуатації котлів опалювальних
твердопаливних стальних типу «ДАНКО-ТЕм» з механізованою подачею сипучого
палива та примусовою подачею повітря в камеру згоряння ретортного пальника,
теплопродуктивністю 17, 25, 35, 50, 75 та 98 кВт з максимальною температурою нагріву
води 90°С і робочим тиском до 0,3 МПа, що призначені для опалення індивідуальних
житлових будинків і споруд комунально-побутового призначення, обладнаних
системами опалення з гравітаційною або примусовою (насосною) циркуляцією
теплоносія, та названі далі за текстом котли (котел).
Паливом для даних типів котлів є:
- гранули (пелети) з дерева;
- гранули (пелети) з лушпиння соняшника;
- гранули (пелети) з соломи;
- гранули (пелети) з очерету.
Вологість палива повинна становити не більше 10%. При використанні палива слід
звернути особливу увагу на можливу наявність в ньому різних механічних включень:
каміння, пісок та ін., які погіршують якість згоряння палива та можуть призвести до
аварії системи подачі палива. Правильний вибір палива забезпечить: безаварійну роботу
котла, економічність в порівнянні з гіршими видами палив.
1.2 Особливості застосування:
- Котел призначений для роботи з системою теплопостачання з гравітаційною або
примусовою циркуляцією теплоносія. В якості теплоносія рекомендовано
застосовувати воду, яка пройшла хімічне очищення. Вода для заповнення і
підживлення системи повинна бути такою (не більше):
-

Розчинні солі
–500 мг/л
Карбонат кальцію
–200 мг/л
Вільний двуоксид вуглецю–50 мг/л
Показники ph–мінімум 5 і максимум 12.

Експлуатація котла, без докотлової обробки води, забороняється.
Увага! Виробник не несе відповідальність за розгерметизацію теплообмінника
внаслідок відкладення накипу в котлі.

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.
- Котел може працювати як окремий генератор тепла, так і в каскаді з кількох
котлів, або в комплекті з котлами на інших видах палива;

Увага! При використанні додаткових електронних приладів управління,
для керування системою опалення – необхідно узгодити логіку дії цих
приладів з алгоритмом керування контролера котла. Обов’язково
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передбачити блокування роботи контролера котла при вимкненій додатковій
системи управління.
- Під час експлуатації при температурі води на виході з котла менше 60 0С , на
стінках котлів може конденсуватися пар який присутній в димних газах. Довготривала
експлуатація, при таких умовах, може спричинити корозію і зменшити термін служби
котла. Тому - не рекомендовано експлуатувати котел при низькій температурі води на
виході.
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 цьому керівництві та в керівництві з експлуатації на
пальник («Сервисное руководство по эксплуатации блока управления котла
центрального отопления с питательним шнеком эко-горошек+штыб+пеллет»,
«Руководство по эксплуатации блока управления котла центрального отопления с
питательным шнеком эко-горошек+штыб+пеллет для потребителя», «Инструкция по
обслуживанию горелки с автоматической подачей твердого топлива trio»).
2.3 Споживач повинен забезпечити правильну і безпечну експлуатацію котла
згідно з даним керівництвом.
2.4 Порушення правил експлуатації, вказаних в 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 засобів індивідуального
захисту (рукавиці, окуляри та ін..);
- знаходитись при відкриванні дверцят перед ними, а не збоку, як належить і
не відкривати дверцята під час роботи котла;
- запуск котла з застосуванням легкозаймистих та вибухонебезпечних засобів
(бензин, нафта, ацетон та ін.)
- запуск котла при виникненні підозри на можливість замерзання води в
системі теплопостачання або в системі безпеки котла;
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- експлуатація котла з пошкодженою ізоляцією шнура живлення;
- експлуатація котла з несправним або пошкодженим
контролером(регулятор температури);
- експлуатація котла з повітрям в системі опалення;
- 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;
- використовувати насадки димоходу, що призводять до погіршення тяги
нижче, ніж вказано в Таблиці 1;
- 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;
- торкатися рухомих елементів шнекового транспортера подачі палива та
реторти під час роботи цих елементів;
- експлуатація котла з відкритими дверцятами. Залишати кришку паливного
бункера відкритою під час роботи котла;
- допускати повного спорожнення паливного бункера;
- 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 працюючому
повинні бути закриті.

котлі всі

дверцята котла та дверцята бункера палива

3.4 У випадку виникнення пожежі терміново повідомте в пожежну частину за
телефоном 101.
3.5 Функцію контролю за процесом горіння в котлі виконує контролер, завдяки
чому котел не потребує постійного обслуговування і контролю. Але контроль
необхідний у випадку відсутності електроенергії – в результаті зупинки циркуляційного
насосу може припинитися процес тепловідбору від котла, що може призвести до різкого
зростання температури теплоносія в котлі. Для цього слід виконати гравітаційний обхід
насоса (байпас).
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Рис. 1. Гравітаційнай обхід
(байпас)
1 – котел; 2 – циркуляційний
насос; 3 – радіатори опалення;
4 - диференціальний клапан;
5 - крани; 6 – розширювальний
бак відкритого типу.

3.6 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;
3.7 Перед проведенням профілактичного обслуговування, ремонту, чистки і т.п.
котел необхідно від’єднати від електромережі.
3.8 Забороняється робота котла з несправною арматурою, живильними
пристроями, приладами контролю.
4. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
4.1 Основні експлуатаційні параметри котлів наведені в таблиці 1:
Таблиця 1 – основні експлуатаційні та монтажні параметри і розміри котлів.

Назва параметра
та розміру
1. Розрахункові види палива:

2. Номінальна теплопродуктивність,
кВт, ±10%

Норма
„Данко- Данко- „Данко- „Данко- „Данко- „Данко17ТЕм” 25ТЕм” 35ТЕм” 50ТЕм” 75ТЕм” 100ТЕм”

- гранули (пелети) з дерева;
- гранули (пелети) з лушпиння соняшника
ДСТУ 7124;
- гранули (пелети) з соломи;
- гранули (пелети) з очерету
17
6

25

35

50

75

98

3. Номінальна витрата палива, кг/год:
- гранули (пелети) з дерева
р
( Qн ≥16500 кДж/кг);
- гранули (пелети) з лушпиння
соняшника
р
( Qн ≥15000 кДж/кг);
- гранули (пелети) з соломи
р
( Qн ≥145000 кДж/кг);
- гранули (пелети) з очерету
р
( Qн ≥145000 кДж/кг).
4. Коефіцієнт корисної дії, %, не нижче:
- гранули (пелети) з дерева
р
( Qн ≥16500 кДж/кг);
- гранули (пелети) з лушпиння
соняшника
р
( Qн ≥15000 кДж/кг);
- гранули (пелети) з соломи
р
( Qн ≥145000 кДж/кг);
- гранули (пелети) з очерету
р
( Qн ≥145000 кДж/кг).
5. Робочий тиск води, МПа:
- мінімальний
- максимальний
6. Розрідження за котлом, Па
7. Висота димоходу, м, не менше
8. Температура продуктів згоряння, 0С,
не менше
9. Об’єм води в котлі, л, ±10%
10. Об’єм бункера, не більше
11. Робочий цикл котла, при номінальній
потужності, год, не менше
12. Температура води,°С
- на виході з котла, не більше
- на вході в котел, не менше
13. Напруга, В /частота, Гц
14. Максимальна споживна потужність,
не більше, Вт
15. Габаритні розміри, мм, не більше
- висота
- ширина
- глибина
16. Приєднувальні розміри:
- до системи опалення
- до системи водопостачання
- до димоходу, мм
17. Маса, кг, не більше

3,5

5

7

10

15

19,6

3,7

5,5

7,7

10,9

16,4

21,4

3,8

5,5

7,7

11

16,5

21,6

3,8

5,5

7,7

11

16,5

21,6

88
85
85
85
0,1
0,3
10-25

20-40
6

8

10

140
65

80

100

120

180

310

0,3

0,4

0,5

0,5

1

1,5

48

48

24

30

40

50

95
50
~230 / 50
260
1330
1355
800

450

1515
1465
850

1550
1500
900

1750
1545
1010

1850
2200
1190

1950
2340
1390

1 1/2” Dy50
Dу 20(3/4”)
150x
180х
110
180
300
360

Dy50

Dy50
Dy50
Dу 25 (1”)
250х
250x
210
250
435
550

Dy65
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200x
200
400

275х
275
990

5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
5.1 Комплект поставки наведений в таблиці 2:
Таблиця 2
Комплект поставки
Назва поставки
1 Котел опалювальний, шт
2 Бункер для палива, шт.*
3 Пальник в комплекті з
приводом подачі палива,
вентилятором і
контролером, компл.

17 kW
25 kW
50 kW
75 kW
100 kW

4. Клапан запобіжний
 Клапан безпеки температурний
(клапан пожежогасіння)
6 Кочегарний інструмент, шт :
- совок
- кочерга
- скребок
- ящик золи
7 Приєднувальні елементи котла, шт
- фланець
- прокладка фланця
- болт М16х70-6g ГОСТ 7798
- гайка М16-7Н ГОСТ 5915
- шайба 16.37.096 ГОСТ 9649

„Данко17ТЕм”
1
1
1
1

„Данко25ТЕм”
1
1
1
1

Котел моделі
„Данко- „Данко35ТЕм” 50ТЕм”
1
1
1
1
1
1
1
1

„Данко- „Данко75ТЕм” 100ТЕм”
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
-

2
2
8
8
8

7 Керівництво з експлуатації, екз.

2
2
8
8
8

2
2
8
8
8
1

8 Керівництво з експлуатації на
пальник, компл.:
8.1 Сервисное руководство по
эксплуатации блока управления
котла центрального отопления с
питательним
шнеком
экогорошек+штыб+пеллет
8.2 Руководство по эксплуатации
блока
управления
котла
центрального
отопления
с
питательным
шнеком
экогорошек+штыб+пеллет
для
потребителя.
8.3 Инструкция по обслуживанию
горелки
с
автоматической
подачей твердого топлива trio
9 Пакування котла, шт.

1

1

1

1
8

2
2
8
8
8

2
2
8
8
8

6. БУДОВА КОТЛА
6.1 Будова котла «ДАНКО - ТЕм» показана на Рис. 2.

Рис.2 Котел «Данко - ТЕм»
6.2 Котел складається з таких основних вузлів: теплогенератора 1, пальника
ретортного типу 2 та бункеру запасу палива (пелет) 3.
6.3 Основним елементом теплогенератора 1 є суцільнозварний теплообмінник 4,
що має: топку 5 в якій розміщена реторта пелетного пальника, розсікач полум'я 6 і
9

яшик зольника 7 який лежить на піддоні 8, зйомний димохід 9 з трьома кришками
прочистки 10, поворотним шибером 11 і фіксатором положення 12.
Конвективну частину теплообмінника складають виготовлені з безшовних
котлових труб три ряди похилих труб 13, причому в нижньому ряду труби з'єднані між
собою пластинами тепловідбору 14 і три ряди димогарних труб 15 в які встановлено
турбулізатори 16. Усі труби, перегородки та всі внутрішні стінки котла охолоджуються
водою.
Розсікач полум'я 6 призначений для:
- утримування полум’я в реторті;
- розбивання полум’я на поверхню теплообмінника.
Розсікач розміщується на висоті:
150 мм – при потужності котлів 17, 25, 35 кВт;
200 мм – при потужності котла 50 кВт;
300 мм – для котлів 75, 98 кВт над рівнем реторти.
З усіх сторін (крім нижньої) теплообмінник вкритий шаром теплоізолюючим
матеріалом 17 і закритий декоративним кожухом 18. Теплообмінник встановлений на
дві опори 19.
На передній частині котла знаходиться термометр 20 і змонтовано дверцята:
верхні 21 (обслуговування конвективної частини топки), середні 22 (обслуговування
реторти пальника) з оглядовим віконцем 23 контролю наявності полум’я в топці, та
нижній 24 (обслуговування зольникової камери).
На задній частині котла знаходяться: встановлений на патрубку 25 запобіжний
клапан 26, патрубок звороту 27 та встановлений на патрубку 28 кран заповнення-зливу
котла водою 29.
На верхній частині котла знаходяться: патрубок подачі 30, пульт керування 33 з
датчиками температури 34 та 35, манометр 31 з трьохходовим краном 32
(комплектується по індивідуальному замовленню).
Пальник 2, до якого кріпиться вентилятор 36 встановлений на перехіднику 37,
може бути змонтовано на правій або лівій стороні котла.
6.4 Пальник складається з розміщеної в корпусі 38 перфорованої чавунної реторти
39, шнекового транспортера 40, який розміщений в трубі 41 і мотор-редуктора 42. На
трубі шнекового транспортера встановлено протипожежний термостатичний клапан
безпеки 43 і його температурний датчик 44. Корпус пальника кріпиться до корпусу
теплогенератора фланцевим з'єднанням 45 і опирається на підлогу регульованою
опорою 46.
Привід шнекового транспортера здійснюється від мотор-редуктора 42, який
з’єднаний з шнеком за допомогою болта, що грає роль запобіжника (зрізається при
перенавантаженні чи заклинюванні шнекового транспортера).
Шнек служить для транспортування палива з бункера в нижню частину реторти.
6.5 Бункер запасу палива 3 складається з герметичного зварного корпусу 47 який
має отвір для встановленння пристрою автоматизованого завантаження пелет закритий
кришкою 48 і люк для ручного завантаження пелет закритий кришкою 49 з замками 50.
Обидві кришки герметизовані ущільнювачем. Бункер кріпиться
до пальника
фланцевим з'єднанням 51 і опирається на підлогу двома регульованими опорами 52.
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7. ПРИНЦИП РОБОТИ КОТЛА
7.1 В основу роботи котла покладено принцип горіння палива на ретортному
пальнику з примусовою подачею первинного і вторинного повітря в зони горіння.
Ретортний пальник, являє собою чавунну чашу, на поверхні якої відбувається
горіння. Паливо подається шнеком знизу, через центр реторти. Під безпосередню зону
горіння подається первинне повітря, яке продуває шар палаючого палива і не дозволяє
поверхні реторти надмірно нагріватися. Вторинне повітря подається через спеціальні
повітряні канали в пальнику. Утворювана в процесі горіння зола скидається з поверхні
ретортного пальника, свіжим паливом що надходить знизу.
Конструктивно пальник виконаний поворотною ретортою (окрім моделі „Данко100ТЕм”, в якому реторта не обертається), яка дозволяє ефективно спалювати
високозольне і з великим вмістом пилу сипуче паливо.
7.2 Теплопродуктивність котла, необхідну для підтримання заданої контролером
температури котлової води, визначається кількістю поданого палива в ретортний
пальник та інтенсивністю горіння палива, яка, в свою чергу, забезпечується
регульованою подачею первинного повітря вентилятором. Повітря від вентилятора
проходить через колектори подачі первинного повітря, попередньо підігрівається і
надходить через отвори в рухомій реторті безпосередньо в зону горіння палива.
Одночасно повітря подається по повітряних каналах через форсунки в простір над
палаючим паливом (зона полум’я). Це є вторинне повітря, яким забезпечується
догоряння продуктів неповного окислення палива (особливо оксиду вуглецю СО) та
летючих його складових.
7.3 В котлі передбачено зольниковий ящик для збору золи. Видалення золи
здійснюється вручну у міру наповнення зольникового ящика без необхідності зупинки
котла. Для цього необхідно зупинити вентилятор, вийняти зольниковий ящик, видалити
з нього золу і встановити назад під ретортний пальник. Періодичність даної операції
безпосередньо залежить від якості палива та налаштувань котла.
8. МОНТАЖ КОТЛА
8.1 До встановлення у споживача допускається котел заводського виготовлення
при наявності «КЕРІВНИЦТВА З ЕКСПЛУАТАЦІЇ».
8.2 Перед монтажем котла уважно ознайомтесь з правилами і рекомендаціями,
викладеними в цьому керівництві.
8.3 Котел надходить до споживача в зібраному вигляді на загальному піддоні. Для
підйому, опускання та переміщення котла слід використовувати механічні засоби. При
переміщенні котла автонавантажувачем або візком гідравлічним (роклою) їх захвати
слід вводити в отвори на опорах котла вказані на Рис. 2.
8.4 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.
8.5 Основні монтажні параметри та розміри котлів «Данко-ТЕм» наведені на
Рис. 3, в таблиці 1 та в таблиці 3 .
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Рис. 3 Монтажні розміри котлів «ДАНКО-ТЕм»
Таблиця 3
Основні монтажні розміри
Позначення
H
L
B
a1
a2
b1
b2
b3
b4
c1
c2
f1
f2
f3
f4
d

Реальна величина, мм
„Данко17ТЕм”
1330
1355
800
1250
480
150
110
1040
155
310
275
845
715
775
1250
1 1/2’’

„Данко25ТЕм”
1515
1465
850
1410
495
180
180
1150
220
380
270
945
715
775
1415
Dy50

„Данко35ТЕм”
1550
1500
900
1470
520
200
200
1200
220
420
280
945
715
775
1520
Dy50
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„Данко50ТЕм”
1620
1545
1010
1535
610
250
210
1240
230
480
290
895
715
775
1590
Dy50

„Данко75ТЕм”
1850
2200
1190
1710
750
250
250
1330
350
500
300
1020
800
845
1760
Dy50

„Данко100ТЕм”
1950
2340
1390
1850
850
275
275
1590
400
650
315
1510
900
960
1870
Dy65

8.6 Котел слід встановлювати в окремому приміщенні. Вимоги до приміщення,
розміщення і монтажу котла згідно “Правил будови та безпечної експлуатації парових
та водогрійних котлів”, “Правил пожежної безпеки в Україні”, ДБН В.2.5-77:2014
“Котельні” :
• монтаж котла необхідно проводити в топковому приміщенні з приточновитяжною вентиляцією з розрахунку трикратного обміну повітря на годину та
повітря для горіння (див. табл. 4);
Таблиця 4
Потужність котла, кВт
Необхідна витрата повітря
для горіння, м³/год

17

25

35

50

75

98

55

70

80

110

170

225

• рекомендовані розміри установки котла згідно Рис. 4.

Рис. 4 Рекомендована схема розміщення котла «Данко – 50ТЕм» в приміщенні
котельні.
8.8 Монтаж вентилятора. Вентилятор на час зберігання і транспортування
від’єднаний від пальника і знаходиться в зольниковому ящику котла, а на його місці
встановлена заглушка. Тому його необхідно встановити, демонтувавши заглушку, і
закріпити на відповідному фланці (див. Рис. 5) та під’єднати штекер до відповідного
роз’єму контролера «ВЕНТИЛЯТОР», що розташований на тильній стороні.
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Рис. 5 Встановлення і під’єднання вентилятора.
1 – вентилятор;
2 – провід вентилятора; 3 – приєднувальний фланець
(перехідник).

Рис.6. Монтаж вентилятора:
1 – вентилятор; 2 – приєднувальний
фланець
(патрубок
пальника);
3 – прокладка; 4 – болт М620 (4шт);
5 – гайка М6 (4шт); 6 – Шайба 6
(4шт); 7 – провід підключення до
контролера.
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Рис.7. Підключення провода вентилятора:
1 – корпус вентилятора; 2 – клемний блок; 3 – кришка блока; 4 – провід вентилятора;
5 – провід електродвигуна вентилятора; 6 – конденсатор; 7 – клемна колодка.

8.9 Під’єднання котла до димоходу. Встановлення котла допускається тільки за
наявності димоходу, в який організовано відвід продуктів згоряння.
Будова димової труби повинна відповідати наступним вимогам :
• димохід, до якого під’єднується котел, повинен бути розташований у внутрішній
капітальній стіні будівлі і оштукатурений з середини. При розташуванні
димоходу в зовнішніх стінах товщина кладки стіни повинна бути не менше
вказаної в таблиці 5:
Таблиця 5
Температура зовнішнього
повітря, С
- 40
- 30
- 20

Товщина кладки зовнішньої стіни,
цеглина
2,5
2
1,5

• живий переріз димової труби повиннен бути не менше перерізу димовідвідного
патрубка котла;
• висота димоходу повинна повинна забезпечувати розсіювання продуктів
згоряння згідно вимогам ДСП 201-97 і бути не менше:
Висота димоходу, м, не менше

17 квт-6 25квт-6
15

50 квт-8

98квт-12

Димова труба повинна забезпечувати тягу - не менше вказаної в Таблиці
1 (пункт 6). Димова труба повинна бути газощільною, виготовлюватись
з металу, або з негорючих матеріалів. Труба повинна мати зовнішню
теплову ізоляцію для запобігання утворення конденсату та люки для
огляду і чистки, що закриваються дверками (лючками).
• При проходженні димоходу через неопалювальне приміщення під дахом його слід
утеплити. Висоту димоходу, яка виступає над дахом потрібно приймати (Рис.8):
• не менше 500 мм над плоским дахом;
• не менше 500 мм над коником даху при розміщенні труби на відстані до 1,5
метра від коника даху;
• не нижче коника даху при розміщенні труби на відстані від 1,5 до 3 метрів
від коника даху;
• не нижче лінії, проведеної від коника вниз під кутом 10º до горизонту, при
розміщенні труби на відстані більше 3 метрів від коника даху;
• канал труби повинен бути строго вертикальним, гладким, без поворотів і звужень.
В нижній частині каналу необхідно встановити заглушку для чистки.
• Увага! Не дозволяється нарощувати прямокутний димохід трубою круглого
перерізу, яка встановлюється в середину прямокутного каналу. Це
приводить до зменшення тяги в димоході, що відчувається в період розпалу
котла при плюсових температурах на вулиці. Котел повинен без поворотів
прямо під’єднуватись до димової труби. Схеми під’єднання котлів до димової
труби на Рис. 9.
•

Рис. 8. Висота димоходу над дахом

Рис.9. Підключення до димоходу
а – неправильно; б – правильно.
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Кожні 2-3 місяця рекомендовано очистка димохідного каналу з метою усунення
сажі і виключення загрози загоряння.
8.10 Під’єднання котла до джерела живлення. Котел слід під’єднувати до джерела
живлення з номінальною напругою і частотою встановленою виробником. Розетка
повинна бути оснащена заземленням. Додаткові вимоги по безпечній експлуатації
електрообладнання котла, проведення тестування виходів і датчиків виконуються
згідно керівництва з експлуатації на пальник («Сервисное руководство по эксплуатации
блока управления котла центрального отопления с питательним шнеком экогорошек+штыб+пеллет»).
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.

9. ПІД’ЄДНАННЯ КОТЛА ДО СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ
9.1 Монтаж систем опалення ведеться згідно розробленого проекту.
9.2 Для систем із природною циркуляцією витримати уклони по всій довжині
трубопроводів. В нижній точці зворотного трубопроводу передбачити вентиль для
спуску води із системи.
Для забезпечення природної циркуляції теплоносія в системі опалення потрібно по
можливості встановлювати котел так, щоб центр нагріву котла знаходився нижче
центру охолодження опалювальних приладів. Розширювальний бачок необхідно
розміщувати в найвищій точці системи. При встановленні бачка в неопалюваному
приміщенні його необхідно утеплити.
9.3 Для систем із примусовою циркуляцію передбачити наявність запобіжного і
повітровідвідного клапанів, мембранного бака, манометра та крана заповнення
системи.
9.4 Різьбові з’єднання ущільнити за допомогою паклі.
9.5 Під’єднання котла до системи теплопостачання слід виконати через редукційний
клапан, налаштований на вихідний тиск не більше ніж 0,3 МПа. На вході в котел
рекомендовано встановлювати магнітні грязьовики. Також необхідно встановити
запірну арматуру (кульові крани) і приєднати котел до системи водопостачання і
каналізації.
Котел слід експлуатувати з запобіжним клапаном, налаштованим на тиск не більше
3 bar (0,3 МПа). Експлуатація котла без запобіжного клапана безпеки або з
невідповідним і несправним клапаном заборонена, оскільки це може призвести до
аварії і становить небезпеку для життя і здоров'я людей.
9.6. Схема під’єднання котла до системи опалення приведена на Рис. 10.
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Нахил ≥ 5мм/м

а)

б)
Рис.10. Схеми під’єднання котла до системи опалення :
а – система опалення з природною циркуляцією; б – система опалення з примусовою циркуляцією;
1 – радіатор; 2 – трубопровід гарячої води; 3 – кран регулюючий; 4 – запобіжний клапан; 5 –
манометр; 6 – термометр; 7 – повітровідвідний клапан; 8 – котел; 9 – трубопровід зворотної води;
10 – розширювальний(мембранний) бак; 11 – спускний кран; 12 – підживлюючий трубопровід; 13 –
циркуляційний насос; 14 – воронка; 15 – розширювальний бак відкритого типу; 16 – сигнальний
трубопровід; 17 – трьохходовий клапан.
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10. ПІДГОТОВКА КОТЛА ДО РОБОТИ
10.1 Перед розпалюванням котла необхідно перевірити:
- справність топки і газоходів;
- справність котла і допоміжного обладнання;
- відсутність у котлі та газоході зайвих предметів (після чого закрити дверцята
котла);
- справність циркуляційного насоса системи опалення;
- справність гарнітури, при цьому звернути увагу на те, щоб дверцята топки котла
та бункера щільно закривались, шибер газоходу легко повертався та надійно
фіксувався.
10.2 Після перевірки справності котла та обладнання можна приступити до
заповнення котла водою. Котел заповнюється теплоносієм до його появи із сигнального
трубопроводу. Вода для заповнення і підживлення системи повинна бути загальною
жорсткістю не більше 2 мг.екв/л. Застосування жорсткої води викликає утворення
накипу в системі, знижує технічні характеристики і викликає руйнування котла.
Рекомендується застосовувати системи водопідготовки для запобігання утворенню
накипу і видалення вже утворених відкладень.
Заповнення котла в закритій системі опалення проводиться до повного видалення
повітря з системи і до досягнення в системі робочого тиску теплоносія.
Після заповнення системи водою необхідно перевірити герметичність всіх з’єднань.
10.3 Відкрити кран на зворотній лінії системи опалення (якщо він присутній).
10.4 Провітрити приміщення, в якому встановлено котел, на протязі 10-15 хв.
10.5 Перевірити роботу приточно-витяжної вентиляції приміщення.
10.6 Перевірити наявність тяги шляхом піднесення запаленого листка паперу в
простір топки котла.
10.7 Відкрити кришку бункера, засипати паливо в паливний бункер до його
заповнення і герметично закрити кришку бункера.
10.8 Провести тестування виходів і сенсорів згідно керівництва з експлуатації на
пальник («Сервисное руководство по эксплуатации блока управления котла
центрального отопления с питательним шнеком эко-горошек+штыб+пеллет»).

11. РОЗПАЛ І РОБОТА КОТЛА.
11.1. Розпал і запуск в роботу котла Данко-ТЕм.
11.1.1. Котел повинен працювати безперервно (без згасання), а розпал проводиться
дуже рідко. Для запуску контролера необхідно включити живлення з допомогою
вимикача «0-1». Якщо на дисплеї з’явиться надпис «Рег. Выкл /Трио/ выбранный вид
топлива/» слід його включити з допомогою кнопки 1 (Див. Рис. 11). На дисплеї
з’явиться величина дійсної температури теплоносія, встановлені параметри котла,
режим роботи а також інформація про дистанційне керування. Для заповнення реторти
паливом необхідно встановити за допомогою контролера (Див. Рис. 11) ручний режим
управління контролером (натискання кнопки поз.5, до появи на дисплеї в графі
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«Состояние» літери «R») і ввімкнути подачу палива (натискання кнопки «Р» поз. 2).
Зачекавши 3-6 хв., доки шнековий транспортер і реторта заповниться паливом до
верхньої площини реторти, вимкнути подачу палива. На паливо в реторті через середні
дверцята (дверцята обслуговування реторти пальника) положити розпалювальний
матеріал в наступній послідовності : папір, тирсу, тріска дерева.

Рис.11. Панель керування контролера.
11.1.2. Відкрити повністю шибер димоходу і через середні дверцята провести розпал
палива (бумага, тріски). Після того як загорівся розпалювальний матеріал, необхідно
закрити дверцята котла и включити вентилятор (натискання кнопки «+» поз.4).
УВАГА! Зоборонено розпал котла з застосуванням легкозаймистих та
вибухонебезпечних засобів (бензин, нафта, ацетон та ін.)
Під час розпалу може спостерігатися вихід диму з котла або утворення конденсату
на стінках топки. Це можливо лише до моменту коли котел і димова труба прогріються.
Коли паливо буде рівномірно горіти необхідно переключити контролер в
автоматичний режим (натискання кнопки поз.5, до появи на дисплеї в графі
«Состояние» літери «А»). За допомогою контролера можна встановити і відкорегувати
при необхідності: необхідну температуру води в котлі, кількість повітря що подається
вентилятором (оберти вентилятора), час роботи подачі палива і перерви між подачами.
Ці налаштування необхідно провести відповідно до керівництва з експлуатації на
пальник («Сервисное руководство по эксплуатации блока управления котла
центрального отопления с питательним шнеком эко-горошек+штыб+пеллет»).
Якщо під час розпалу полум’я згасло необхідно очистити реторту, перевірити
повітряні канали в ній і повторити розпал. Розгорівшись пальник буде довго горіти без
додаткового обслуговування. При подальшому обслуговуванні необхідно лише
досипати паливо в бункер і видаляти золу з зольникового ящика.
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Настройку контролера слід встановити в залежності від вуличної температури і виду
спалюваного палива. Параметри необхідно підібрати таким чином щоб:
- полум’я не загасло із-за подачі малих порцій палива (малий час подачі, великі
перериви);
- система подачі не скидала з реторти незгорівшого палива.
Червоний вогонь з наявністю диму вказує на нестачу повітря, що подається
вентилятором. Світло-жовтий вогонь вказує на надлишок повітря. Правильнее горіння
характеризується чистим, інтенсивним, жовтим полум’ям. Параметри слід коректувати
не більше ніж на 5-10% за один раз. Необхідно приблизно 10 хв доки зміна параметрів
контролера (подача палива і повітря) відобразиться на процесі горіння палива в реторті.
Також необхідно врахувати, що надлишок повітря може призвести до «спускання»
полум’я вглиб реторти, що з часом може пошкодити отвори подачі повітря в реторті та
край шнека. В автоматичному режимі контролер вимірює температуру води в котлі і на
основі цих замірів регулює роботу системи подачі палива і вентилятора. Також він
здійснює управління роботою насоса системи опалення.
Налаштування контролера належить корегувати в залежності від якостi палива, а
також від потреб в теплі у такий спосіб, щоб паливо згоряло повністю. Неправильні
налаштування для спалювання спричиняє пониження ефективності роботи котла, а
також призводить до пошкоджень пальника чи шнека. Правильність налаштування
горіння пальника зображено на Рис. 12.

а)

б)

в)

Рис. 12 Види горіння палива в пальнику.
Налаштування параметрів замалої кількості подачі палива (Рис. 12 а)), а також
подачі великої кількості повітря призводить до випалювання палива в пальнику, а
також потрапляння жару до шнека. Це може бути причиною відключення котла через
перегрів пальника, а також в аварійних випадках заливання пальника водою.
Налаштування параметрів завеликої кількості подачі палива (Рис. 12 в)), а також
подача недостатньої кількості повітря призводить до недогоряння палива на поверхні
реторти і зсипання недогорівшого палива в зольниковий ящик.
Регулювання потужності котла полягає в збільшенні або зменшенні дози палива, а
також подачі відповідної кількості повітря необхідної для цілковитого спалювання
(Рис. 12 б)).
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УВАГА! Необхідно регулярно (як мінімум раз в день) перевіряти якість
горіння палива, і при необхідності корегувати параметри налаштування
контролера.
Зольниковий ящик від золи (попелу) необхідно очищати по мірі його наповнення.
Заповнення зольникового ящика відбувається по різному залежно від виду палива і
правильності налаштувань контролера.
Досипати паливо в бункер необхідно по мірі його витрати. Заборонено допускати
повного спорожнення паливного бункера і допускати дуже малий рівень палива в
бункері (менше 20-30 см. від дна). Це може стати причиною потрапляння диму в
бункер і поширення полум’я в шнековому транспортері. Тому необхідно забезпечити,
щоб бункер був завжди наповнений, що забезпечить безперервну роботу котла і
унеможливить погасання пальника.
11.1.3 Рекомендовані налаштування контролера
(для гранул (пелет) з дерева):
Таблиця 6
„ДанкоДанко„Данко„Данко„Данко„Данко17ТЕм”
25ТЕм”
35ТЕм”
50ТЕм”
75ТЕм”
100ТЕм”
Час подачі
15
27
50
45
30
80
палива, сек
Час простою,
33
26
25
25
17
10
сек
Інтенсивність
17
23
40
35
35
вентилятора
З заводу виробника -контроллер настроєний на роботу з дерев´яною пелетою.
11.2 Робота котла в насосній системі. Насос повинен вмикатись при температурі в
котлі не менше 65ºС. Вмикання насоса раніше приведе до погасання або утворення
точки роси в котлі та налипання парафінів.

12. ЗУПИНКА КОТЛА, АВАРІЙНА ЗУПИНКА КОТЛА.
12.1Для зупинки котла необхідно перейти в ручний режим роботи. Виключити
вентилятор, що спричинить затримання горіння, а також усунути жар з реторти ввімкнувши, в ручному режимі, шнековий подавач на 5 — 7 хвилин, витіснивши жар
свіжою масою пелет. Перевірити реторту на наявність жару. Прибрати золу та жар із
зольника.
Порушення порядку зупинки котла приводить до розбухання пелет у
шнековому подавачу, та як наслідок- зрізання запобіжного болта між
шнеком та мотор-редуктором. В цьому випадку , виробник,
відповідальності за ремонт подавача - не несе.
12.2 В разі аварійних ситуацій, таких як перевищення температури 95 С, зростання
надмірного тиску, протікання води в котлі або інсталяції ЦО, тріщин в трубах,
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радіаторів, арматури (клапани, засуви, помпи), а також інших загроз для подальшої
роботи котла потрібно:
- Виключити контролер, що спричиняє затримання горіння, а також усунути жар з
реторти;
- Переконатися в причині аварії , після ремонту та перевірці працездатності системи
провести запуск котла.
Котли призначені для роботи в автоматичний спосіб, але у випадку нестачі
електроенергії зупиняють свою роботу. В цьому випадку необхідно використати
альтернативне джерело електроенергії. Якщо таке джерело відсутнє - слід видалити
розжарене паливо з чавунної реторти в зольниковий ящик, випорожнити
зольниковий ящик в належне для цього місце, проконтролювати закриття дверок. При
появі електроенергії запустити котел.
УВАГА! При зупинці роботи котла слід видалити палаюче паливо з чавуної
реторти аби запобігти його подальшому горінню (тлінню) в шнековій трубі та
бункері.
13. ЧИЩЕННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ КОТЛА
13.1 Ремонт і догляд за системою теплопостачання проводяться власником котла
або обслуговуючою фірмою.
13.2 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 середні дверцята.
- Чищення всіх димових каналів, перегородок, конвективної частини і димоходу
котла виконується через верхні дверцята.
- Видалення золи виконується через нижні дверцята.
Потрібно періодично чистити вентилятор і контролер котла, та не допускати
нагромадження пилу і попелу на цих елементах.
Рекомендовано, щоб раз на 14 днів, проводити контроль рівня води в котлі і
в системі опалення. При недостатньому рівні – долити воду. Після закінчення періоду
обігріву, котел потрібно почистити, а пошкоджені частини замінити.
Мінімум два рази в рік потрібно демонтувати вентилятор і вичищати лопатки
ротора. Кількість сажі і льотного попелу залежить від якості палива, яке
використовується та умов використання. Якщо котел експлуатується за дуже низьких
температур, то може бути більше облягання сажі, смоли і золи.
Заміна шнура в дверцятах.
Приблизний строк роботи ущільнюючого шнура становить один рік (залежить від
частоти відкривання-закривання дверцят). Якщо шнур все ж таки пошкоджений, то для
цього потрібно вийняти його з канавки, повернути на 90 градусів та знову вложити в
канавку. Це дасть змогу тимчасово уникнути негерметичності по дверцятах. При
остаточному спрацюванні шнур необхідно замінити. Для цього потрібно вийняти
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старий ущільнюючий шнур з канавки дверей, почистити канавку від бруду та вставити
новий шнур. Початок шнура засунути в середині верхньої або нижньої горизонтальної
частини канавки, а потім всовуємо шнур в канавку по окружності дверей.
Далі прикриванням дверцят ущільнити шнур до нормального закривання.
Очистку пальника виконувати згідно з інструкцією експлуатації та
обслуговування на пальник.
До особливостей відноситься:
Перевіряти, чи в трубі шнека не відбулося нагромадження золи або інших
залишків. Пальник шнека слід систематично оглядати. В разі появи золи пальник
належить очистити. Періодично перевіряти чи в трубі шнека не відбулося накопичення
пилу або інших відходів. В разі накопичення потрібно очистити через ревізійні лючки.
Після закінчення опалювального сезону не потрібно зливати воду з котла та
вимикати контролер. Один раз в 14 днів контролер здійснює запуск насоса системи
опалення для запобігання його заклинювання в між опалювальний період. Однак слід
добре очистити топку, канали внутрішнього згорання, двері, димохід а також оглянути і
при необхідності очистити вентилятор та контролер.
Для продовження строку експлуатації котла рекомендується на час простою
тримати котел закритим, щоб не дати можливості повітрю потрапляти всередину котла,
а при зберіганні рекомендується його просушити.
13.3 Обслуговування і ремонт пальника проводити згідно «ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ГОРЕЛКИ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОДАЧЕЙ
ТВЕРДОГО ТОПЛИВА TRIO».

14. ГАРАНТІЙНІ ОБОВ'ЯЗКИ
14.1. Завод-виробник гарантує відповідність котла обов’язковим вимогам
ТУ У28.2-24175498-036:2014 при дотриманні правил монтажу, зберігання,
транспортування і експлуатації.
14.2. Гарантійний термін експлуатації - 30 місяців з дня продажу або не більше 36
місяців з дня випуску.
14.3. 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).
14.4. 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.
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УВАГА !
Власник котла втрачає право на гарантійне обслуговування, а підприємствовиробник 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.
14.5. 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.
14.6. Термін служби котла до списання – не менше 15 років.
14.7. 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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15. МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ ТА МЕТОДИ ЇХ УСУНЕННЯ
Несправність
Проблеми з досягненням заданої
температури

Можливі причини
Неправильні налаштування
контролера
Не якісне паливо
Забруднений котел

Диміння з дверей

Диміння з бункера

Великий розхід палива

Погане спалювання палива
Значне зростання температури
вище налаштованого значення
Електродвигун шнека гуде, але
не повертається
Двигун моторредуктора працює,
а шнек не подає палива
Часте обрізання запобыжного
болта

Безперервна робота компонентів
підключених до контролера при
її відключенні

Невідповідний підбір котла до
площі обігріву
Нещільний димохід
Зношений ущільнюючий шнур
дверей
Недостатня тяга
Забруднений котел
Неправильні налаштування
контролера
Недостатня тяга або недостатня
приточна вентиляція
Неправильні налаштування
параметрів спалювання
Погана якість палива
Невідповідний підбір котла до
площі обігріву
Невідповідна кількість подачі
палива до кількості повітря
Низька якість палива
Неправильні налаштування
контролера
Завелика тяга димоході
Несправний конденсатор
електродвигуна
Дуже мала напруга в мережі
Зрізаний болт між
моторредуктором і шнеком
Низька якість палива
Низький рівень жару в пальнику
спричинений довгою паузою
шнека, високими обертами
вентилятора
Фабричний дефект шнека
Забруднене чавунне коліно
пальника
Невідповідне підключення
компонентів до контролера
Імовірне пошкодження
контролера
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Методи усунення
Налаштувати правильно процес
спалювання користуючись
інструкцією
Відповідно відрегулювати
процес спалювання
Почистити котел
Підбір відповідних параметрів
Ущільнити димохід
Замінити ущільнюючий шнур
Модернізувати димохід
Почистити котел
Корегування параметрів
контролера
Модернізувати димохід
Корегування параметрів
спалювання
Змінити паливо
Підбір відповідних параметрів
контролера
Корегування параметрів
спалювання
Змінити паливо
Корегування налаштувань
контролера
Встановити регулятор тяги
коминової
Замінити конденсатор
Перевірити напругу мережі
Замінити болт
Змінити паливо
Корегувати параметри
контролера
Звернутися до сервісної служби
виробника
Почистити чавунне коліно
пальника
Підключити правильно
компоненти контролера
Звернутися до сервісної служби
виробника

Несправність
Паливо згоряє частково

Можливі причини
Негерметичний пальник

Витік масла з моторредуктора

Нещільність з’єднання

Наявнысть води на стінках котла Занижена температура роботи
котла
Забитий теплообмінник
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Методи усунення
Загерметизувати пальник
силіконом
високотемпературним (див.
інструкцію обслуговування
пальника)
Докрутити болти мотор
редуктора. Звернутися до
сервісної служби виробника.
Підвищити температуру роботи
котла дo 65 0С
Прочистити теплообмынник

16. СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ КОТЛА
Котел твердопаливний стальний типу "ДанкоТЕм" заводський № ____________
відповідає вимогам конструкторської документації, ТУ і визнаний придатним для експлуатації.
: ВТК
Випробування на герметичність теплообмінника №______________________ проведено
_________________________________
/Прізвище, Ім'я, По- батькові/
Котел зібраний бригадою
_________________________________
/Прізвище, Ім'я, По- батькові/
М.П.

____________
/підпис/

__________
/дата/

____________
/підпис/

__________
/дата/

Дата випуску _______________

17. СВІДОЦТВО ПРО КОНСЕРВАЦІЮ, УПАКОВКУ І ЗБЕРІГАННЯ
17.1. Котел твердопаливний стальний типу "Данкопідданий консервації і упаковці згідно ГОСТ 9.014-78.

ТЕм"

заводський №____________

“_____” _____________________ _________ р.
Умови зберігання - 4 згідно ГОСТ І5І50-69
Пакувальник___________________________________________________
17.2. Упакований котел зберігається в тарі заводу-виробника в закритому приміщенні або під
навісом у вертикальному положенні в один ярус.
Примітка: заповнюваний в п.16 і п.17 текст дозволяється замінювати наклеєною в
керівництво з експлуатації етикеткою, що містить ці відомості.

18. СВІДОЦТВО ПРО ПРОДАЖ
Котел твердопаливний стальний типу "ДанкоТЕм" 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)

Заповнює виконавець
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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 власника)

(підпис майстра)

ЗАТВЕРДЖУЮ
_____________________________________________________
___________________________________________
(найменування сервісного центру)

_________________ ____________/_______________/
(посада)

(підпис)

«____»_____________ 20___р.
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(П.І.Б.)

М.П.

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 власника)

(підпис майстра)

ЗАТВЕРДЖУЮ
_____________________________________________________
___________________________________________
(найменування сервісного центру)

_________________ ____________/_______________/
(посада)

(підпис)

«____»_____________ 20___р.
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(П.І.Б.)

М.П.

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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Додаток 2
ВІДМІТКИ
ПРО НЕПОЛАДКИ, ЗАМІНИ ДЕТАЛЕЙ І РЕМОНТ

Дата

Характеристика неполадок, найменування
замінених деталей
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Ким виконаний
ремонт

Підпис особи,
яка
виконувала
ремонт

Адреси гарантійних та сервісних центрів
Приватного акціонерного товариства «Агроресурс»
Адреси гарантійних та сервісних центрів ПрАТ «Агроресурс»
1.
м.Київ
ПП «Енержі Капітал» пр. Голосіївський, 93 офіс № 101
067-238-23-83; 067-505-38-15
2.
м.Чернігів
ТОВ «Модінгбуд», вул.77 Гвардійської Дивізії 1
(0462) 601-502
3.
м.Вінниця
ТОВ «Гранд ЛТД.» вул. Ватутіна 9/1
(0432) 55-42-92
4.
м.Житомир
ПП «Процко Микола Іванович» вул. Вокзальна 14
(0412) 46-42-10; 063-811-35-99; 098-291-04-97
5.
м.Сміла, Черкаська обл
«Газаквасервіс» пров. Успенський 9/1
096-52-68-327
6.
м.Маріуполь, Донецька обл.
ТОВ «ДЮС Трейд» просп.Металургів 58
«Горяча точка» 0-800-301-617
7.
м.Запоріжжя,
ТзОВ «ВІКЛ КО ЛТД» вул.Південне Шоссе,52 маг. «Газовик»
(061)224-70-91; 050-341-84-74
8.
м.Суми
ТОВ «Агротехсервіс», вул.Лебединська 19
(0542) 25-79-24; 097-301-54-55
9.
м.Конотоп, Сумська обл.
ПП” Сантехкон” вул.Ватутіна 1
(05447) 663-72; 067-901-34-57
10.
м. Димитров, Донецька обл.
«Донбас Будіндустрія сервіс» вул. Ватутіна 28
050-173-64-74
11.
м.Мукачево, Закарпатська обл.
ТзОВ «ВІКОМ» вул. Кооперативна 46
(03131) 37-337; 099-797-44-30
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