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Шановні покупці!

Дякуємо за Ваш вибір!

Твердопаливні  котли  виробництва  ТОВ  «ПМЗ  Денасмаш»  забезпечать

Ваш будинок теплом. Ми впевнені,  що придбаний Вами котел відповідатиме

усім технічним показникам і параметрам якості.

Увага! У зв'язку з постійною роботою по вдосконаленню виробу, що

підвищує його надійність і поліпшує якість, в конструкцію можуть бути

внесені зміни, не відображені в даній інструкції з монтажу та експлуатації.

Дана інструкція на котел водогрійний твердопаливний КВТ (далі за текс-

том – котел) є невід’ємною частиною технічної документації, яка поставляється

власнику підприємством-виробником у комплекті з виробом.

У разі продажу або передачі котла іншому власнику, дійсна інструкція має

бути передана разом з котлом.

У  дійсній  інструкції  наведені  основні  відомості  та  вказівки,  необхідні

обслуговуючому персоналу для ведення технічно-правильної  експлуатації  ко-

тла.

При експлуатації котла слід керуватися рекомендаціями 

НПАОП 0.00-1.26-96 «Правила будови і безпечної експлуатації парових котлів з

тиском пари не більше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрійних котлів і водопіді-

грівачів  з  температурою  нагріву  води  не  вище  115  °С»  (далі  за  текстом

НПАОП 0.00-1.26-96), ДБН В.2.5-77:2014 «Котельні».

При придбанні котла вимагайте перевірки комплектності, оформлення га-

рантійних талонів.

Після  продажу  котла  власнику,  підприємство-виробник  не  приймає

претензій по некомплектності та механічним пошкодженням.

Порушення вимог дійсної інструкції, або внесення власником змін у кон-

струкцію котла без узгодження їх з підприємством-виробником не дозволяється

і веде до втрати власником гарантій підприємства-виробника.
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1 ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

1.1 Призначення

Котел водогрійний твердопаливний КВТ (надалі котел), призначений для
теплопостачання:

– індивідуальних житлових будинків;
–  споруд  комунально-побутового  та  промислового  призначення,

обладнаних системами опалення;
– систем центрального опалення житлових будинків;
– систем ГВС;
– в технологічних цілях.
Котел за способом циркуляції теплоносія в системі відноситься до котлів з

примусовою  циркуляцією  (закритою).  Основним  видом  палива  для  котлів  є
пелети  з  деревини  і  агропелети.  Як  додатковий  вид  палива  може  викори-
стовуватися тверде паливо: дрова, тріска, тощо.

1.2 Технічні характеристики

Тип котла КВТ 1,00а

Номінальна теплопродуктивність, кВт 1000

Діапазон регулювання потужності, кВт 435…1150

Температура води на виході з котла, оС не більше 95

Температура води на вході в котел, оС не менше 60

Робочий тиск води, МПа не більше 0,4

Мінімальний робочий тиск, МПа 0,05

Кількість  води,  циркулюючої  через  котел  при
Δt = 25°С, м3/год 

32,8

Об’єм теплоносія, м3 4,2

Температура відхідних газів, оС не менше 160

Гідравлічний опір котла, МПа не більше 0,02

Номінальний тиск повітря перед котлом, Па не більше 500

Вага котла без води, кг, не більше 5850
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Габаритні розміри (без бункеру) не більше, мм
– довжина
– ширина
– висота

2950
2400
2510

Розміри
підключень

пряма та зворотна вода Ду, мм 125

патрубок запобіжного клапана Ду,
мм

125

патрубок зливу води G 1''

штуцера контрольних приладів М20 х 1,5

димохід, мм 600х280

Коефіцієнт корисної дії, %
при роботі на пелетах
при роботі на дровах (W не більше 50%)

83…86
81…84

Встановлена потужність електрообладнання базова
(повна) компл., кВт

не більше 3,85 (9,65)

Витрати палива, кг/год:
Пелети
Дрова та їх відходи (W= 30%)

230…270
320…380

Рівень шуму, Дб не більше 75

Час спрацювання захисних пристроїв, сек не більше 3

Напруга мережі 380В; 50Гц

1.3 Будова та робота складових частин

Котел відповідає вимогам ТУ У 28.2-38610152-001:2014, ГОСТ 10617-83,

НПАОП 0.00-1.26-96 та комплекту конструкторської документації, затвердженої

в установленому порядку.

Будова котла і його основних частин забезпечує надійність і ремонто-при-

датність,  довговічність і  безпеку експлуатації  з  розрахунковими параметрами

протягом розрахункового ресурсу безпечної роботи котла, прийнятими в техні-

чних умовах, а також можливість проведення технічного опосвідчення, очищен-

ня, промивки, ремонту і експлуатаційного контроля металу.

Котел  являється  моноблочною газощільною системою,  працюючою під

надлишковим тиском води і розрідженням димових газів.

Корпус  котла  є  двоходовою  газотрубною  системою,  скомпонованою  в

єдиному транспортабельному блоці.
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Конструктивно котел КВТ 1,00а (рисунок 1) являє собою збірну-зварену

конструкцію, що складається з двох основних частин:

– камери згоряння – топки;

– конвекційної частини котла – теплообмінника.

Корпус котла поз.  1  (рисунок.  1)  і  топки виготовлені  з  жароміцної  ко-

тельної сталі. Всередині котла в топці розташована механічна система рухомих

колосників. Для зворотно-поступального руху колосників в передній частині ко-

тла розміщується привід колосникової решітки.

Паливо в топку котла на колосникову решітку подається автоматично з

розташованого біля котла бункера для палива поз. 2 за допомогою гвинтових

(шнекових)  механізмів  подачі  поз.  14.  У  топці  котла  здійснюється  процес

спалювання палива з безперервної подачею повітря, яке нагнітається вентиля-

тором поз. 28.

Із топки димові гази попадають в теплообмінник котла, який складається

з  стінок (трубних решіток)  з  пучком нагрівальних труб,  через  які  проходять

продукти горіння віддаючи тепло теплоносію. Простір трубного пучка і стінок

заповнюється водою – теплоносієм.

Димові гази виходять у димохід поз. 4, розташований у задній частині ко-

тла.

У нижній частині розташований осьовий шнек поз. 9 для видалення золи

з топки. За допомогою шнека зола виноситься в зольник або пересипається в на-

ступну систему транспортування золи з котельні.

Для ручної загрузки палива і обслуговування топки, а також колосникової

решітки на передній стінці котла передбачений люк поз. 10. Обслуговування і

чистка теплообмінника виконується через дверцята конвекційної камери поз. 11

та люки обслуговування поз. 12, 13.

Для  подачі  теплоносія  (води)  та  встановлення  запобіжних  клапанів  на

корпусі котла розташовані патрубки із приварними фланцями Ду125 за ГОСТ

12820, а також патрубки для зливу води поз. 8.

На котел встановлено контрольні прилади, аварійні  датчики та клапана

(див. рис. 1, 8): запобіжні клапани Ду65 – 2шт., поз. 35; контактний манометр

поз. 5; вимірювач температури поз. 6; термостат 80°С поз. 33; термостат 110°С

поз. 34.

Основна функція котла – підтримувати задану температуру мережної води

на виході із котла, для чого на котлові встановлюється блок управління поз. 3 з

усіма необхідними приєднаннями.
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Теплоізоляція корпусу котла є вогнетривкою. Панелі обшивки котла поз.

37  виконані  із  сталевих  листів,  що  мають  декоративне  покриття.  В  них

встановлено теплоізоляція з мінеральної вати.

Рисунок 1 – Будова котла
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2 ОПИС РОБОТИ КОНТРОЛЕРА АВТОМАТИКИ

2.1 Робота шафи керування

Роботою котла керує спеціалізований мікропроцесор розташований в ша-

фі керування, в якій також розміщено елементи керування електрообладнанням.

На боковій поверхні шафи керування розташовано центральний вимикач

живлення. На лицьовій поверхні розташована панель оператора.

Основним  електрообладнанням  керує  контролер  мікропроцесорний.

Контролер аналізує показники приладів та датчиків підключених до котла та ви-

дає сигнали керування на обладнання для підтримки заданого режиму роботи

котла. Поточна інформація про режим роботи виводиться на панель оператора.

Панель оператора являє  собою сенсорний дисплей,  що одночасно з  виводом

інформації  дозволяє керувати ввімкненням обладнання та вводити параметри

режиму роботи.

До входів контролера підключено наступні датчики:

– датчик термоперетворювач опору, що вимірює температуру теплоносія

на вході котла;

– датчик термоперетворювач опору, що вимірює температуру теплоносія

на виході котла;

– датчик термоперетворювач опору, що вимірює температуру димових га-

зів на виході з котла;

– датчик тиску, що вимірює розрідження в газовому тракті котла;

– контакти крайніх станів контактного манометра що спрацьовують при

відхиленні тиску води від робочого тиску;

– аварійний датчик перегріву котла;

– аварійний датчик загоряння палива в системі автоматичної подачі.

3 контролера виводять наступні сигнали керування:

– автоматичне керування частотним регулятором електродвигуна подачі

палива;

– автоматичне керування частотним регулятором електродвигуна вентиля-

тора;

– автоматичне керування частотним регулятором електродвигуна димотя-

га;

– автоматичне керування частотним регулятором електродвигуна вороші-

ння колосникової решітки;

– керування електродвигуном золовидалення;

– сигнал керування котловими насосами.
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2.1.1 Панель оператора

Панель  оператора  являє  собою  сенсорний  дисплей  для  вводу  та  від-

ображення інформації.  При ввімкненні шафи управління на панелі оператора

відображається «основний інформаційний екран інтерфейсу».

2.1.2 Основний інформаційний екран інтерфейсу

З цієї панелі, натисканням пальця на відповідну кнопку, можна відкрити

наступні екрани:

1) екран вводу параметрів;

2) екран графічних відображень поточних значень;

3) екран відображення архіву;

4) екран відображення аварій;

Елементи основного інформаційного екрану зображено на рисунку 2.

Рисунок 2 – Основний інформаційний екран

Крім цього на дисплеї відображаються наступні показники та елементи

управління:

5) індикатор поточної температури димових газів;

6) індикатор поточної температури води на виході котла;

7) індикатор поточної температури зворотної води;

8) індикатор поточного розрідження в котлі;
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9) вікно-індикатор  для  вводу  та  індикації  поточної  швидкості  електро-

двигуна димотяга (%);

10) вікно для вводу заданого розрідження (Па);

11) вікно для вводу заданої температури (°С);

12) вікно-індикатор для вводу та індикації поточної швидкості електро-

двигуна податчика (%);

13) вікно-індикатор для вводу та індикації поточної швидкості електро-

двигуна вентилятора (%).

14) вікно-індикатор для вводу та індикації поточної швидкості електро-

двигуна колосників (%);

15) вікно для вводу режиму роботи котла;

16) вікно для вибору котлового насосу;

17) кнопка-індикатор ввімкнення автоматичного режиму роботи котла;

18) індикатор перегріву шнека подачі палива;

19) індикатор перегріву котла;

20) індикатор наявності тиску води;

21) кнопка-індикатор роботи димотяга;

22) кнопка-індикатор роботи подавача;

23) кнопка-індикатор роботи вентилятора;

24) кнопка-індикатор роботи колосників;

25) кнопка-індикатор роботи золовидалення;

26) кнопка-індикатор роботи котлового насосу.

Вибір та ввід параметрів здійснюється натисканням пальця на зону від-

ображення значення параметру, що вводиться,  або змінюється. При цьому на

екрані з’являється панель вводу, на якій натисканням на зображення цифр наби-

рається значення параметру в межах зазначених MAX:xxxxx та MIN:xxxxx. При

необхідності  кнопками  «Clr»  та  «ESC»  проводиться  коректування  значення.

Кнопкою «Enter» значення параметру вводиться в пам’ять контролера.

Ручне  керування  агрегатами  здійснюється  натисканням  на  відповідну

кнопку-індикатор. Після натискання вмикається відповідний агрегат, а кнопка-

індикатор  відображає  режим  «ввімкнено».  Вимикається  агрегат  повторним

натисканням на кнопку. Ручне керування доступне тільки при вимкненому авто-

матичному режимі. Димотяг та систему золовидалення можна переключити на

ручне управління в автоматичному режимі роботи.

Автоматичний  режим вмикається  натисканням  кнопки-індикатора  авто-

матичного режиму.
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2.1.3 Екран вводу параметрів

Перехід здійснюється натисканням на клавішу «параметри» після чого на

дисплеї відображається панель заданих параметрів. (Рисунок 3).

На цьому дисплеї вводяться параметри гістерезиса температури котла, ре-

жими роботи системи золовидалення та режими роботи котлових насосів.

Параметри керування циркуляційним насосом:

– температура включення циркуляційного насоса;

– час роботи насоса перед вимкненням.

Параметри роботи системи золовидалення:

– час роботи системи золовидалення;

– час паузи між включенням.

Рисунок 3 – Екран відображення параметрів

Перехід  на  «основний  інформаційний екран»  виконується натисканням

клавіш «Параметри» та «Стартовий екран».

З панелі «Параметри» можливий перехід в сервісне меню. Для цього по-

трібно натиснути в правій верхній частині панелі (не менше ніж на 5 сек.), доки

не відкриється екран сервісного меню. (Рисунок 4).
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Рисунок 4 – Екран сервісного меню

На цьому дисплеї вводяться параметри:

Параметри імпульсного режиму колосників:

– час роботи колосників;

– час паузи між включенням.

Параметри керування швидкістю подавача для трьох режимів:

– в режимі нагріву;

– в режимі підтримки.

Параметри керування швидкістю вентилятора для трьох режимів:

– в режимі нагріву;

– в режимі підтримки.

Параметри керування швидкістю колосників для трьох режимів:

– в режимі нагріву;

– в режимі підтримки.

Введення чи зміна параметрів здійснюється аналогічно зміні параметрів

«основного інформаційного екрану».

Перехід  на  «основний  інформаційний екран»  виконується натисканням

клавіш «Параметри» та «Стартовий екран».

2.1.4 Екран графічних відображень поточних значень

Перехід здійснюється натисканням на клавішу «графіки» після чого на

дисплеї відображається екран поточних параметрів. (Рисунок 5).
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Рисунок 5 – Екран поточних параметрів

На екрані виводяться графіки показників: температури води на виході з

котла (зелений графік);  температура води на  вході  котла (блакитний графік);

температура димових газів (червоний графік). Кнопками на графіку можливо

переглянути дані за попередній період. Також у нижній частині графіка виводи-

ться числове значення показників в даний момент часу. Числові показники від-

ображаються в віконцях відповідного кольору графіку.

2.1.4 Екран архіву

Перехід здійснюється натисканням на клавішу «архів». Після чого на дис-

плеї екрані відображається екран параметрів. (Рисунок 6).

Рисунок 6 – Екран архіву

На даному екрані відображається таблиця значень показників роботи ко-

тла за попередній період. Перехід в режим «основний інформаційний екран»
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натисканням клавіші «стартовий екран». Таблиця архіву записується на флеш

накопичувач, що під’єднано до панелі через USB роз’єм в середині шафи. Данні

архіву зберігаються 360 днів, після чого інформація стирається і архів починає-

ться знову. До стирання архіву дані можуть бути скопійовані на інший носій.

2.1.5 Екран відображення аварій

Перехід  здійснюється  натисканням  на  клавішу  «аварії».  Після  чого  на

дисплеї відображається екран аварій. (Рисунок 7).

Рисунок 7 – Екран аварій

На даному екрані відображаються аварійні ситуації, які відбулись під час

роботи котла. Аварія відображається червоним кольором із зазначенням дати та

часу її виникнення. Натисканням пальця на відповідний запис аварії можна ски-

нути аварійну сигналізацію (але не саму аварійну ситуацію) для даної аварії.

При цьому відображення аварійної ситуації буде синього кольору із зазначенням

часу підтвердження. Перехід в режим «основного інформаційного екрану» від-

бувається натисканням клавіші «стартовий екран».

2.2 Робота мікроконтролерного процесора

2.2.1 Робота в ручному режимі

Ручне  керування  агрегатами  здійснюється  натисканням  на  відповідну

кнопку-індикатор. Після натискання вмикається відповідний агрегат, а кнопка-

індикатор  відображає  режим  «ввімкнено».  Вимикається  агрегат  повторним

натисканням на кнопку. Ручне керування доступне тільки при вимкненому авто-

матичному режимі. Димотяг та золовидалення можна перевести на ручне ке-

рування в автоматичному режимі роботи.
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В ручному режимі керування контролер слідкує за t° теплоносія в котлі, t°

шнека подачі  палива,  тиску води в системі  та загазованості  в  приміщені  ко-

тельної. 

При досягненні критичної температури води в котлові (110°С), перегріву

шнека податчика (більше 80°С) або малого тиску води в системі процесор авто-

матично вимикає при ввімкнених, (чи блокує при вимкнених), подачу палива,

димотяг, колосникові решітки та наддув. При загазованості приміщення вими-

кається подача палива в котел.

Повторне включення агрегатів можливе тільки після усунення аварійної

ситуації.

2.2.2 Робота в автоматичному режимі

Мікроконтролерний процесор працює за спеціально розробленим алгори-

тмом, що дозволяє безпечно використовувати котел з максимальною продукти-

вністю в оптимальному режимі. При ввімкненні автоматичного режиму роботи

контролер працює за алгоритмом. При досягненні заданої температури тепло-

носія система автоматично знижує продуктивність системи автоматичної подачі

палива,  швидкість колосникової решітки та кількість повітря що подається в

топку  до  рівня  встановленого  для  режиму  «підтримки».  При  правильно  ви-

браному режимі згідно режимної карти температура в котлові знижується до рі-

вня меншого від заданої на величину заданого градієнта температури після чого

знову поновлюється режим встановлений згідно встановлених для режиму. Як-

що температура теплоносія  в  котлові  продовжує зростати  то  при досягненні

критичної  температури  автоматичний  режим вимикається.  При  загазованості

приміщення вимикається подача палива в котел.

В газовому тракті котла автоматично підтримується оптимальне розрідже-

ння в топці котла. Даний контролер підтримує величину розрідження в заданих

межах.

2.2.3 Аварійні ситуації

Система контроля мікропроцесора передбачає аналіз та реагування на на-

ступні аварійні ситуації:

– відхилення тиску всередині котла від допустимого здійснюється контро-

лем  даних  контактного  манометра.  При  наявності  сигналу  від  контактного

манометра контролер вимикає подачу палива, димотяг, колосникові решітки та

наддув та виводить сигнал аварії на дисплей та звуковий оповіщувач, після чого

оператор повинен вимкнути сигнал аварії,  усунути аварійну ситуацію і пере-

запустити автоматичний режим.
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– перегрів теплоносія в котлі вище 110°С сигналізує термостат встановле-

ний на трубі подачі теплоносія. При цьому система автоматично вимикає пода-

чу палива, димотяг, колосникові решітки та наддув і видає сигнал аварії на дис-

плей та звуковий оповіщувач. Після чого оператор повинен вимкнути сигнал

аварії, усунути аварійну ситуацію і перезапустити автоматичний режим.

– загоряння палива в шнеку системи автоматичної подачі палива сигналі-

зується  термостатом  встановленим  на  корпусі  шнека  в  місці  вводу  шнека  в

корпус котла що спрацьовує при підвищені температури корпусу шнека вище

80°С. При наявності сигналу контролер вимикає подачу палива , димотяг, коло-

сникові решітки та наддув і видає сигнал аварії на дисплей та звуковий опові-

щувач. Після чого оператор повинен вимкнути сигнал аварії, усунути аварійну

ситуацію і перезапустити автоматичний режим. 

Додатково на корпусі шнека встановлено патрубок з легкоплавкою проб-

кою поз 32 (рисунок 8) до якого резиновим рукавом поз.  31 підключено бак

ємністю  10л  поз.  30  заповненій  водою.  При  розігріві  патрубка  вище

температури  плавлення  парафінової  пробки,  пробка  плавиться  і  вивільняє

прохід для води з бачка, після чого вода поступово заливає паливо в шнеці і ту-

шить паливо, що горить.

– загазованість приміщення котельної сигналізується сигналізатором зага-

зованості встановленим в приміщені котельної що спрацьовує при перевищенні

рівня загазованості. При наявності сигналу контролер вимикає подачу палива і

видає сигнал аварії на дисплей та звуковий оповіщувач. Після чого оператор

повинен вимкнути сигнал аварії,  усунути аварійну  ситуацію і  перезапустити

автоматичний режим.

2.2.4. Прилади для захисту електрообладнання

Для захисту електрообладнання, що підключається до шафи керування в

електросхемі встановлені прилади захисту силового електрообладнання.

– двигуни шнека системи автоматичної подачі палива, вентилятора над-

дуву, колосникової  решітки та димотяга підключаються до частотних регуля-

торів  обертів  Mitsubishi,  які  керуються сигналами процесора.  Дані  регулятор

обладнано  системою  захисту  від  перевантажень  та  короткого  замикання  шо

надійно захищає двигуни.

–  двигуни  системи  золовидалення  та  котлових  насосів  підключаються

через магнітні пускачі та автоматичні вимикачі захисту двигуна, що захищають

двигуни від перевантаження, обриву фаз, та короткого замикання.
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2.3 Керування роботою котла

Для ефективної  та  безпечної  роботи  котла необхідно правильно задати

робочий режим роботи контролера, та системи димовидалення.

2.3.1 Налаштування системи димовидалення

Для ефективної роботи котла важливим є підтримання оптимальної вели-

чини розрідження в топці котла. Для забезпечення максимального відбору тепла

від димових газів та забезпечення герметичності дверей та кришок котла розрі-

дження в димоході за котлом повинно бути в діапазоні 40…80 Па, при більшому

розрідженні в топку котла через нещільності кришок та заглушок потрапляє хо-

лодне повітря, що охолоджує димові гази та знижує КПД котла. При меншому

розрідженні димові гази не можуть надійно утримуватися в котлі і через нещі-

льності просочуються в приміщення котельної.

2.3.2 Режим подачі палива та повітря

Залежно від необхідної потужності котла, згідно режимної карти на дис-

плеї оператора вибирається продуктивність системи автоматичного подачі пали-

ва та продуктивність подачі повітря.  Гістерезис температури tгіс. виставляється

таким чином,  аби  не  дати  теплоносієві  перегрітися  вище 95°С.  Враховуючи

значну теплоємність футеровки топки, та значну кількість палива, що одноча-

сно знаходиться в ній, після вимкнення подачі палива та повітря можливе підви-

щення  температури  теплоносія  на  1…2°С.  Таким  чином  температуру  котла

необхідно задавати не вище ніж 95-tгіс.-2.  Показники продуктивності  системи

подачі палива та повітря в режимі підтримки виставляється згідно режимної

карти для потужності 0.5…0.7 від заданої потужності.

2.3.3 Режим ворушіння колосникової решітки

Ворушіння  колосникової  решітки  виконує  дві  задачі.  Основна  задача

ворушіння пересувати паливо та золу до місця накопичення та вивантаження

золи в задній частині топки. Додатково ворушіння не дозволяє золі спектися та

перекрити повітря що подається знизу решітки.

Швидкість колосникової решітки вибирається залежно від виду палива та-

ким чином, щоб паливо не накопичувалося в зоні подачі палива, а процес горін-

ня спостерігався не менше ніж на 2/3 поверхні колосникової поверхні.
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2.4 Димовидалення

Встановлений  на  котел  датчик  розрідження  розрахований  на  діапазон

вимірювання 0…500Па. Для нормальної роботи системи регулювання розрідже-

ння в системі димовидалення продуктивність димососа при повністю відкритій

регулюючій заслінці не повинно перевищувати 400…450 Па.
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2.5 Можливі несправності та методи їх усунення

№
п.п.

Вид несправності Можлива причина Спосіб усунення

1 Не вмикається шафа 
керування, в середині 
шафи не горять інди-
катори приладів.

Немає напруги живлення
Не працює центральний 
вимикач

Перевірити під-
ключення кабелю 
перед шафи.
Перевірити 
справність вимика-
ча, при необхі-
дності замінити.

2 Панель не змінює ре-
жим роботи котла, на 
панелі оператора 
немає кнопок керуван-
ня.

Немає зв’язку між панел-
лю оператора та мі-
кроконтролером
Поломка мікропроцесора.

Перевірити блок 
живлення драйвера
панелі оператора.
Ремонтується ви-
робником.

3 Не вмикається панель 
оператора, в середині 
шафи працює інди-
катор частотного регу-
лятора.

Не працює блок живлен-
ня низьковольтних прила-
дів.

Замінити блок жи-
влення(за погодже-
нням з інженером 
заводу виробника.

4 Блимає кнопка-вими-
кач одного з двигунів, 
двигун при цьому не 
працює.

Спрацював захист 
електродвигуна.

Усунути причину 
відмови двигуна, 
перезапустити 
автомат захисту.

5 Не вмикається авто-
матичний режим

Ввімкнена одна з кнопок 
керування в ручному ре-
жимі.

Присутній один чи декі-
лька сигналів аварії.

Вимкнути всі кноп-
ки ручного керува-
ння, після чого вві-
мкнути автомати-
чний режим.
Усунути причину 
аварійного сигналу,
після чого вві-
мкнути автомати-
чний режим.

6 Не ведеться архів 
роботи котла.

Відсутній чи несправний 
флешнакоплювач

Під’єднати чи 
замінити фле-
шнакоплювач.

3 ЕКСПЛУАТАЦІЯ
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Обслуговуючий персонал повинен виконувати всі вимоги даної інструкції.

3.1 Загальні вказівки

Експлуатація котла проводиться у відповідності до НПАОП 0.00-1.26-96. 

Введення в експлуатацію та експлуатація котла проводиться лише після

реєстрації  котла в  місцевому територіальному управлінні  Держнаглядохорон-

праці у порядку, передбаченому НПАОП 0.00-1.26-96.

3.2 Вимоги безпеки

До обслуговування котлів можуть бути допущенні особи не молодші за 18

років,  які  пройшли медичний огляд,  навчання та атестацію в  установленому

порядку згідно з НПАОП 0.00-1.26-96.

Для  здійснення  технічного  огляду,  забезпечення  справного  стану  і  по-

стійного контролю за безпечною експлуатацією котла власником котла має бути

призначена особа, відповідальна за його справний стан і безпечну експлуата-

цію. Така особа призначається з числа інженерно-технічних працівників, котрі

мають відповідну кваліфікацію і теплотехнічну освіту, пройшла перевірку знань

і правил згідно з НПАОП 0.00-1.26-96 в установленому порядку.

Не дозволяється експлуатувати котел при наявності:

– несправності запобіжного клапану;

– несправності або відключенні будь-якого з приладів безпеки;

– тріщини, деформацій, пропусків у зварних швах або в інших місцях, що

знаходяться:

– під тиском мережної води;

– потрапляння на котел вологи (атмосферні опади, течі зі стелі і т.д.);

– несправності електропроводки;

– нещільності газоповітряного тракту.

При  появі  ознак  загазованості  повітря  котельної  –  включення

електрообладнання, приладів здатних створити іскру та електроосвітлення не у

вибухобезпечному  виконанні  заборонено.  Включення  електроосвітлення  та

примусової приточної вентиляції дозволяється лише після перевірки повітря ко-

тельної на вміст газу.

Обслуговуючий персонал котельної повинен знати правила пожежної без-

пеки, бути проінструктованим та вміти практично застосовувати засоби поже-

жогасіння.

При  гасінні  загоряння  на  котлові  слід  використовувати  вогнегасники

вуглекислотного типу.
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3.3 Вказівки щодо монтажу котла

Монтаж та підключення котла до системи опалення здійснюється згідно з

підготовленим  і  узгодженим  проектною  організацією  планом,  дотримуючись

викладених в цій інструкції вимог виробника.

Монтаж виконується спеціальною організацією яка має дозвіл на викона-

ння даних робіт згідно ДБН В.2.5-77:2014 «Котельні» та НПАОП 0.00-1.26-96 і

інших діючих норм.

3.3.1 Вимоги до котельні

Котельня, в якій буде встановлено котел центрального опалення, повинна

відповідати вимогам:

– НПАОП 0.00-1.26-96 «Правила будови і безпечної експлуатації парових

котлів з  тиском пари не більше 0,07 Мпа (0,7 кгс/см2),  водогрійних котлів і

водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115º С»;

– ДБН В.2.5-77:2014 «Котельні»;

– ДБН В.2.5-28-2006 «Природне і штучне освітлення»;

– ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення, вентиляція та кондиціонування».

3.3.2 Встановлення котла

Котел  повинен  встановлюватися  згідно  проекту,  розробленого  спеціалі-

зованою організацією у відповідності  до дійсного керівництва в приміщенні,

що відповідає вимогам НПАОП 0.00-1.26-96, ДБН В.2.5-77:2014 «Котельні».

Роботи з встановлення котла слід вести у відповідності до діючих правил

техніки безпеки, охорони праці та пожежної безпеки.

Котел повинен бути встановлений таким чином, щоб було можливе легке

та безпечне обслуговування топки, зольника, завантаження палива та чищення

котла. Всі відстані від корпусу котла та його аксесуарів до стін приміщення, де

він встановлений, повинні забезпечувати легку і безперебійну роботу котельно-

го обладнання (налагодження автоматики котла, можливість зручно завантажу-

вати паливо,  ремонт і  т.д.).  Слід зазначити,  що при проектуванні  і  здійснені

монтажу котла та супутнього обладнання, необхідно забезпечити достатню від-

стань для зручного відкривання всіх дверцят котла, очищення камери згорання і

теплообмінника.

Котел повинен бути встановлений на підлогу або заздалегідь підготовле-

ний фундамент котельні, рекомендовано виконати площадку висотою 100-150
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мм та розміром на 100 мм більшим за розміри опорної частини котла з пальни-

ком та бункером, з армованого бетону.

Поверхня площадки повинна бути горизонтальною. У передній частині

площадки при бетонуванні ставляться закладні. Після дозрівання бетону котел

монтується з нахилом 1:500 у бік димового колектора. Передня частина опор ко-

тла приєднується до закладної за допомогою анкерних болтів.  Задня частина

має залишатися вільною для компенсування теплових переміщень конструкції

котла.

3.3.3 Підключення котла до систем тепло та водопостачання

Вхідний  та  вихідний  патрубки  котла  приєднуються  до  тепломережі  за

допомогою фланцевих з’єднань.  Використання патрубків котла у якості  опор

для трубопроводів мережної води забороняється. Теплові переміщення трубо-

проводів повинні бути скомпенсованими.

Увага! Забороняється експлуатація котла без застосування запобіж-

ного клапана.

Котел має бути оснащений двома запобіжними клапанами типу СППК4р

Ду 65/65, Ру 16 кгс/см2, чи аналогічними з налаштуванням повного спрацюван-

ня на тиск 4,40 кгс/см2 (0,44МПа). Клапана встановлюються на розподільчу гре-

бінку  з двома фланцями Ду 65 за ГОСТ 12820, яка приєднується до патрубка

контрольно-запобіжної арматури зверху котла згідно вимог НПАОП 0.00-1.26-

96. Рекомендовано гребінку оснастити патрубком для встановлення манометра.

Увага! Відбір теплоносія з гребінки запобіжних клапанів заборонено.

Перед приєднанням до котла, всі труби системи необхідно промити і ви-

далити з них бруд, окалину, іржу і сміття, що перешкоджають нормальній робо-

ті опалювальної системи.

Якість  води  для  заповнення  котла  повинна  відповідати  вимогам

НПАОП  0.00-1.26-96.  Вибір  засобів  обробки  води  для  підживлення  системи

опалення повинен здійснюватися спеціалізованою організацією.

Для  запобігання  утворення  конденсату  на  стінках  димогарних  труб,

допускається  включення  у  теплову  схему  котла  антиконденсаційних  насосів

(останні у комплект постачання не входять).

3.3.4 Підключення котла до димоходу

З'єднання між котлом і витяжною трубою повинні бути щільними з ви-

користанням труб, стійких до високої температури й конденсату.

Для герметизації стиків необхідно використовувати матеріали, стійкі до

температур не нижче 600 °С.
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Спосіб виконання димового каналу та приєднання до нього котла повинні

відповідати вимогам ДБН В.2.5-77:2014 «Котельні» та НПАОП 0.00-1.26-96.

3.3.5 Монтаж контролерів та датчиків температури 

Контролери  необхідно  монтувати  в  місці,  в  якому  вони  не  будуть  на-

гріватися вище за температуру +45ºС. Не слід розташовувати контролери над

елементами котла чи котельні, які досягають високої температури.

Не можна заливати датчик температури маслом, водою або іншими ріди-

нами.  Щоб поліпшити контакт,  можна  використовувати  струмопровідні  силі-

конові пасти. Не вкладати будь-яких металевих елементів в датчик.

Аварійний  термостат  з  комплекту  контролера  необхідно  закріпити  на

неізольованій ділянці патрубка прямої мережної води як найближче до котла.

3.3.6 Електричні підключення

Приміщення  котельні  повинно  бути  обладнане  електропроводкою

380В/50Гц згідно вимогам діючих норм. Електропроводка повинна бути закі-

нчена  вхідною розеткою з  захисним контактом.  Пошкоджена  проводка  може

привести до виходу з ладу контролера та бути джерелом загрози для користува-

чів  котельні.  Електроустаткування  повинне  монтуватися  у  відповідності  до

НПАОП 40.1-1.21-98  «Правила  безпечної  експлуатації  електроустановок

споживачів» персоналом, що має відповідну кваліфікацію.

Для підключення в мережу слід використовувати двухпозиційний вими-

кач. Використання адаптерів, подвійних розеток або подовжувачів при підклю-

ченні забороняється.

Заземлення котла повинно відповідати вимогам НПАОП 40.1-1.21-98.

Для надійного підключення заземлення необхідно використовувати спеці-

альний контактний пристрій, змонтований на корпусі котла.

Закріплювати  електропроводку  на  листах  котлової  обшивки,  на  дверях

або димовому колекторі не дозволяється.

3.4 Вказівки щодо обслуговування та експлуатацію

3.4.1 Введення котла в експлуатацію

Введення котла в експлуатацію повинно здійснюватися персоналом спеці-

алізованої пусконалагоджувальної організації, що має спеціальну підготовку і

дозвіл Державного нагляду охорони праці на ведення робіт, а також відповідні

сертифікати фірм-виробників комплектуючого обладнання.

До пуску котла в роботу необхідно виконати слідуючи роботи:
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– провести  гідравлічне  випробування  системи  трубопроводів  мережної

води пробним тиском 1,25Р робочого і перевірити щільність з’єднань;

– закінчити всі необхідні електричні підключення у межах котлоагрегату;

– встановити манометр тиску води, на вихідному патрубку мережної води

котла;

–  провести  загальний огляд  обладнання  і  переконатися  у  тому,  що  всі

роботи по монтажу котла закінчені.

3.4.2 Наповнення водою

Вода для заповнення котла та системи опалення за своїми показниками

повинна відповідати НПАОП 0.00-1.26-96 «Правила будови і безпечної експлуа-

тації  парових  котлів  з  тиском  пари  не  більше  0,07  МПа  (0,7кгс/см2),  водо-

грійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115ºС».

Якість води має великий вплив на термін та ефективність роботи опалю-

вального обладнання та всього пристрою. Вода з параметрами, які не відповід-

ають  встановленим  нормам,  викликає  поверхневу  корозію  опалювального

обладнання та закам'янілість внутрішніх поверхонь нагріву. Це може призвести

до пошкодження або навіть руйнування котла.

Вода  для  заповнення  котла  та  системи  опалення  повинна  відповідати

правилам і нормам країни, в якій здійснюється встановлення котла.

Технологія очищення води, що використовується для наповнення опалю-

вальної системи, повинна забезпечити вищевказані вимоги з якості води. Неви-

конання  вимог  щодо  якості  котлової  води  може  привезти  до  пошкодження

компонентів  системи  опалення  і  котла,  за  які  виробник  не  несе  відповід-

альності.

3.4.3 Запуск котла

До запуска котла необхідно:

– переконатися, що система заповнена водою та що вона не замерзла;

–  перевірити  герметичність  фланцевих  та  різьбових  з'єднань,  а  також

переконатися у відсутності течії з котла;

– ввімкнути в роботу циркуляційний насос і перевірити наявність цирку-

ляції води через котел;

– переконатися, що надлишковий тиск у тепломережі, заміряний у котлі,

вище 1,0 і нижче 4,0 кгс/см2;

– відкрити шибер на димоході за котлом і перевірити наявність проходу в

газоходах і димарі (по наявності самотяги);

– ввімкнути загальний вимикач вводу електроживлення до котла;
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– заповнити бункер системи автоматичної подачі палива;

–  ввімкнути  подачу  палива  і  перевірити  кількість  палива,  поданого  на

пальник;

– розпалити паливо за допомогою невеликої кількості палива просякнуто-

го розпалювальною рідиною (солярка або гас), використання легких горючих

речовин, бензин, ацетон та інших розчинників, чи сумішів, що містять в своєму

складі такі речовини ЗАБОРОНЕНО!

– встановити на пульті керування відповідний режим роботи згідно опису

роботи контролера керування котлом п. 2 дійсної інструкції;

– перевірити відсутність витоку димових газів з котла назовні;

–перевірити роботу приладів безпеки та автоматику котла на спрацюван-

ня.

3.5 Робота котла

3.5.1 Керування котлом

Керування котлом здійснюється мікроконтролером, що виконує наступні

функції:

– керування електрообладнанням, ввімкнення/вимкнення двигунів: венти-

лятора наддува, системи автоматичної подачі палива, системи ворошіння пали-

ва, насоса подачі теплоносія;

– керування режимом роботи котла: регулювання продуктивністю системи

автоматичної  подачі  палива,  керування  кількістю повітря  наддува,  керування

періодичністю  ввімкнення  системи  ворошіння  палива,  керування  продукти-

вністю системи димовидалення;

–  контроль  аварійних  ситуацій:  перегрів,  тиск  в  котлові  менше/більше

допустимого, відсутність розрядження в топці, загоряння палива в шнеку си-

стеми  автоматичної  подачі  палива.  Виведення  сигналу  аварії  на  дисплей  та

звуковий сигналізатор;

–автоматичне підтримання заданого режиму котла;

– підтримка горіння в котлові;

Котел розрахований на роботу в автоматичному режимі і оснащений всіма

необхідними засобами автоматики.

3.5.2 Процес горіння в котлові

В топку котла (рисунок 8) на колосникову решітку поз. 15 системою пода-

чі палива поз.14 подається паливо. Вентилятор поз. 28 подає повітря в кількості

заданій для даного режиму подачі палива заслінкою поз. 29. Продукти згорання
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(димові гази з температурою 1100…1300 °С) попадають в обвідну камеру поз.17

звідки потрапляють в труби першого ходу теплообмінника поз. 18 де віддають

свою енергію теплоносію. Пройшовши перший хід теплообмінника продукти

згоряння з залишковою температурою потрапляють в другу обвідну камеру поз.

19 звідки потрапляють в труби другого ходу теплообмінника поз. 20  по яким

рухаються до димового каналу поз. 21 продовжуючи віддавати тепло теплоносі-

єві.  З  димового каналу димові  гази охолоджені  до температури 160…280° С

через систему димовидалення та золоочистки (на схемі не показано) виводяться

через димову трубу в атмосферу.

Для забезпечення оптимального розрідження в топці 40…80 Па продукти-

вність  системи  димовидалення  регулюється  заслінкою,  чи  зміною  частоти

обертання вентилятора димовидалення (на схемі не показано).

Зола за допомогою системи ворошіння переміщується в зону накопичення

поз.  16,  звідки системою автоматичного видалення золи поз.  9  виводиться в

місце утилізації. Частина золи поз. 23 переноситься на поверхні теплообмінни-

ка димовими газами, звідки періодично видаляється по мірі накопичення.

Рисунок 8 – Процес горіння в котлові
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Холодний  теплоносій  (вода)  поз.  22  подається  в  котел  через  патрубок

зворотної  води де  по мірі  нагрівання піднімається в верхню частину котла і

через патрубок подачі  гарячої  води гарячий теплоносій поз.  24 подається до

споживача. Контроль температури теплоносія в котлові здійснюється вимірюва-

чем температури поз. 6 і передається на контролер роботи котла (шафа керуван-

ня). Тиск всередині котла контролюється контактним манометром поз. 5 данні з

якого подаються на процесор керування.

3.6 Періодичний огляд

При  роботі  котла  необхідно  проводити  періодичний  огляд  котельної

згідно з затвердженим графіком. При цьому особливу увагу треба звертати на

щільність газоповітряного тракту котла,  оскільки димові гази є токсичними і

можуть викликати отруєння персоналу.

Особливо  уважно  таку  перевірку  необхідно  проводити  по  периметру

дверей, фланця димового колектора. Також необхідно перевіряти:

– стан теплоізоляції дверей котла, стан ущільнюючого шнура;

– стан газоходів;

– відсутність витоку мережної води з системи опалення;

–  роботу  автоматики  котла  по  показникам  контрольно-вимірювальних

приладів;

– теплоізоляцію корпусу котла.

При спрацюванні  будь-якого  приладу  безпеки  (крім  спрацювання авто-

матики контролю загазованості приміщення котельної) і зупинки котла, обслу-

говуючий персонал повинен прийняти заходи щодо встановлення причини, що

призвела до спрацювання цього приладу. Повторне включення котла в роботу

допускається лише після усунення цієї причини.

При  спрацюванні  автоматики  контролю  загазованості  приміщення  ко-

тельної, обслуговуючий персонал повинен діяти у відповідності з п.3.8 дійсного

керівництва.

3.7 Зупинка котла

При необхідності зупинити котел на короткий період часу (на ніч, вихідні,

свята) і при відсутності небезпеки замерзання води в котлові, виконати наступ-

не:

– припинити завантаження палива, дочекатись повного вигорання палива

в пальнику, вимкнути вентилятор,  зменшити до мінімуму розрідження за ко-

тлом;

– вимкнути вимикач на блокові управління;
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– вимкнути загальний вимикач вводу електроживлення;

– перекрити засув на виході мережної води з котла (якщо система опален-

ня залишається у роботі).

Охолодити теплоносій в середині котла нижче температури встановленого

режиму на 5-10°С. При наявності небезпеки замерзання води у системі опален-

ня зупиняти котел на тривалий час не допускається.

У випадках, коли котел не буде експлуатуватися протягом тривалого часу,

необхідно:

– зупинити котел згідно зупинці котла на короткий період часу;

– вимкнути вимикач на блокові управління;

– вимкнути загальний вимикач вводу електроживлення;

– закрити шибер на димоході за котлом;

– перекрити засув на виході мережної води з котла (якщо система опален-

ня залишається у роботі).

При наявності небезпеки замерзання води необхідно злити воду з котла,

закривши засувки на вході та виході мережної води.

За  допомогою допоміжної  суміші  (пелети  1  час.  та  піску  2  час.  Оріє-

нтовний об’єм 30…40л.) видалити паливо з шнеку системи автоматичної подачі

палива.

3.8 Аварійна зупинка котла

Котел повинен бути негайно зупиненим дією приладів безпеки чи обслу-

говуючим персоналом згідно з вказівками п.3.7 у випадку:

– виникненні явних порушень у роботі котла (появі гідроударів, витоків

води або водяної пари з корпусу котла, розгерметизації газоповітряного тракту);

– припинення дії циркуляційних насосів;

– виявлення несправності запобіжного клапана котла;

– при явній несправності приладів безпеки та автоматики;

– зниження тиску води в тракті котла нижче допустимого;

–  при  виникненні  інших  порушень,  що  створюють  умови  для  виходу

обладнання з ладу, або являють загрозу життю або здоров'ю обслуговуючого

персоналу.

 При аварійній зупинці котла вимкнути вентилятор, зменшити до мініму-

му розрідження за котлом, припинити завантаження палива.

 У  випадку  виникнення  пожежі  персонал  повинен  негайно  викликати

пожежну охорону та прийняти заходи щодо гасіння пожежі. При цьому слід ке-

руватися місцевою інструкцією з пожежної безпеки. Якщо пожежа загрожує ко-
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тлу і  неможливо загасити її  швидко, необхідно зупинити котел у аварійному

порядку.

3.9 Зупинка котла в ремонт

Зупинка котла в ремонт здійснюється згідно з п.3.7, після чого закрити

арматуру на вході та виході мережної води. Після зниження температури води у

котлові до 60°С, спорожнити котел. Переконатися у відсутності в котлові надли-

шкового тиску води.

3.10 Пуск котла після тривалої зупинки

Для пуску котла після тривалої зупинки необхідно повторити всі переві-

рки, що потрібні перед першим пуском котла (див. п.3.4.3).

3.11 Консервація котла

Для зупинки котла на термін до одного місяця спеціальна консервація не

проводиться.  Достатньо  зупинити  котел  та  запобігти  циркуляції  води  через

корпус котла закривши засувку мережної води на виході та залишивши котел

під надлишковим тиском. При наявності небезпеки замерзання води у котлові

або при зупинці котла на термін більше одного місяця, консервація проводиться

сухим способом.

Для консервації сухим способом необхідно:

1) зупинити котел згідно з п.3.7 дійсного керівництва;

2) осушити водяний об’єм котла шляхом продувки гарячим або стиснутим

повітрям;

3) обв’язати дренаж щільним поліетиленовим пакетом, заповненим нега-

шеним вапном або силікагелем (із розрахунку 3 кг на один котел);

4)  виключити можливість  подачі  напруги  до  котла,  що знаходиться  на

консервації.
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4 РЕМОНТ ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ КОТЛА

4.1 Загальні положення

З метою безпеки та отримання економічної роботи котла і підвищення те-

рміну  служби  обладнання  необхідно  котел  періодично  обслуговувати  і

своєчасно проводити ремонтні роботи.

Щоб мати дані про умови роботи котла, на підставі яких може бути ви-

значено обсяг необхідних робіт, на котлові рекомендується проводити аналіз ди-

мових газів з визначенням коефіцієнта корисної дії, а також проводити внутрі-

шній огляд котла. Такі роботи необхідно проводити не рідше одного разу на рік

після закінчення опалювального сезону.

Ремонтні роботи, внутрішній огляд та очистка котла повинні виконувати-

ся після зупинки котла в ремонт (п.3.9 дійсного керівництва) у відповідності з

положеннями НПАОП 0.00-1.26-96 та розділами 4.2…4.4 дійсного керівництва

персоналом, що має відповідну кваліфікацію.

Після закінчення всіх робіт, пов’язаних з розгерметизацією газоповітряно-

го тракту котла, необхідно провести перевірку щільності газоповітряного тракту

згідно з п.3.4 даного керівництва.

4.2 Ремонт котла

Ремонт димогарних труб, що вийшли з ладу слід проводити шляхом їх за-

глушування сталевими пробками. Між пробкою та трубною дошкою накладає-

ться зварний шов.

Усунення протікання  води  у  зварних з’єднаннях  проводити  у  відповід-

ності до положень НПАОП 0.01-1.26-96.

При втраті термостійким шнуром ущільнюючих властивостей, шнур під-

лягає заміні.

4.3 Технічне обслуговування

4.3.1 Внутрішній та зовнішній огляди

Внутрішній та зовнішній огляди котла слід проводити не рідше одного

разу  на  рік  після  закінчення  опалювального  сезону.  При  проведенні  внутрі-

шнього огляду перевіряється стан поверхонь нагріву та встановлюється необхі-

дність  очистки  котла  з  сторони  димових  газів.  При  проведенні  зовнішнього

огляду перевіряється стан зварних з’єднань та металу корпусу котла.
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Для проведення зовнішнього огляду необхідно демонтувати деталі обши-

вки котла.

Для проведення внутрішнього огляду необхідно відкрити двері котла.
Перевірити стан:
1) стінок топки котла;
2) димогарних труб котла;
3) термостійкого шнура на ущільненнях дверей,
4) стан теплоізоляції корпусу котла.
При  огляді  слід  звертати  увагу  на  появу  можливих  дефектів:  тріщин,

надривів, деформації і корозії на внутрішніх поверхнях стінок, слідів пропалю-
вання і пропусків у зварних з’єднаннях.

4.3.2 Чищення котла

З метою економної витрати палива та отримання заявленої потужності і
ККД котла необхідно утримувати камеру згорання та конвекційні канали в чи-
стоті. Треба систематично один раз на добу чистити конвекційні канали, в яких
осідає летюча зола.

Чистка конвекційних каналів проводиться через дверцята поз. 11 та поз.
12 (рисунок 1), а камери згорання – через дверцята поз. 10.

При сильному забрудненні каналів проходження димових газів, проводи-
ться періодичне очищення за допомогою йоржика для чистки котла.

Не  виконання  вище  вказаних  рекомендацій  може  викликати  не  тільки
великі витрати тепла, але також ускладнювати циркуляцію продуктів згорання в
котлові, що, в свою чергу, може бути причиною «димлення» котла.

Зовнішні поверхні панелей обшивки котла чистяться за допомогою воло-
гої ганчірки і мила.

Забороняється використання мочалки або абразивних матеріалів.
Забороняється мити котел прямим струменем води.
При виникненні накипу на стінках водяної частини котла (ознаками появи

котрого буває підвищення температури вихідних газів при задовільній роботі
пальника), необхідно провести хімічну очистку і промивку котла. Таку роботу
бажано  проводити  за  участю  спеціалізованої  організації.  Оптимальна
температура вихідних газів за котлом 160…170 °С.

Систематичне обслуговування котла продовжує термін його експлуатації.
Увага! Димоходи й вентиляція підлягають періодичній перевірці та

очищенню (принаймні один раз на рік) кваліфікованим спеціалістом.
Для правильної та безпечної експлуатації котла (системи опалення)

необхідна справна робота системи вентиляції та димоходу.
Після опалювального сезону котел і  димохід повинні  бути ретельно

очищені.
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4.4 Можливі несправності та методи їх усунення

Вид
несправності

Можлива причина Спосіб усунення

Відсутність 
подачі палива в 
топку котла

Відсутнє живлення або від-
ключено контролер котла

Заклинило шнек подачі пали-
ва

Перевірити живлення і головний 
вимикач щита управління.
Перезапустити чи замінити у ви-
падку потреби
Витягнути шнек подачі палива, 
та відчистити його.

Спрацювало 
реле переванта-
ження двигуна 
шнека подачі 
палива

Несправний двигун

Встановлено продуктивність 
системи подачі палива нижче 
мінімально допустимої.
Заклинило шнек подачі пали-
ва.

Провести діагностику. При необ-
хідності замінити.
Збільшити % продуктивності.

Перевірити шнек при необхі-
дності очистити.

Котел не набирає
температуру, не 
досягає заданої 
потужності

Забруднення каналів конвек-
ційної частини
Погана якість палива
Занадто мало первинного 
повітря

Очистити теплообмінник через 
дверцята конвекційної частини.
Замінити паливо.
Перевірити стен дроселя

Котел «димить» Недостатня тяга, неправильне
з'єднання котла з димоходом. 
Вийшов з ладу димосос.

Забруднення конвекційних 
каналів котла.
Зношення ущільнювачів на 
дверцятах.

Перевірити щільність приєднан-
ня котла до димоходу.
Відремонтувати або замінити ди-
мосос
Очистити котел через дверцята 
конвекційної камери.
Замінити ущільнювачі на дверця-
тах.

Регулярно спу-
стошується 
трубка запобіж-
ного клапана

Надмірна тяга димососа. Відрегулювати продуктивність 
димососу.

Відсутність 
полум'я

Шнек не подає паливо.

Погана якість пелети.

Перевірити працездатність всіх 
вузлів. Зняти шнек та 
прочистити його.
Замінити паливо.

Котел пере-
грівається і 
зупиняється

Недостатня циркуляція те-
пломережі. Низький відбір 
теплоносія.

Перевірити циркуляційний 
насос.
Перевірити запірну арматуру.

Мерехтить екран
контролера, 
показує невірні 
параметри на-
стройки котла

Низька або велика напруга.
Для нормальної роботи 
обладнання, напруга повинна 
бути у інтервалі 380В.

Поставити стабілізатор напруги 
між живленням котла та 
центральною електромережою.
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5 ТЕХНІЧНЕ ОПОСВІДЧЕННЯ

Технічне опосвідчення проводиться у відповідності з НПАОП 0.00-1.26-

96 з  метою перевірки справності  котла та його елементів і  можливості  його

подальшої безпечної експлуатації.

 Власник котла зобов’язаний самостійно проводити опосвідчення у такі

строки:

–  зовнішній  та  внутрішній  огляди  (див.п.3.3.1  дійсного  керівництва)  –

після кожної очистки котла, але не рідше ніж через 12 місяців;

– гідравлічне випробування робочим тиском – кожного разу після очистки

внутрішніх поверхонь або ремонту елементів котла.

 Технічне опосвідчення котла технічні експерти Держнаглядохоронпраці

повинні проводити у такі терміни:

– після монтажу – до пуску в роботу;

– зовнішній і внутрішній огляди – не рідше ніж через 4 роки;

– гідравлічне випробування пробним тиском – не рідше ніж через 8 років;

– дострокове (або позачергове) технічне опосвідчення: зовнішній,

внутрішній огляд і гідравлічне випробування пробним тиском.

Після виконання робіт з очистки котла та його ремонту (що не потребують

дострокового  технічного  опосвідчення),  власник  котла  проводить  повторний

внутрішній  огляд  котла,  гідравлічні  випробування  робочим  тиском  і  робить

запис у паспорті котла.
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6 ПРАВИЛА ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

Умови транспортування та зберігання котлів у частині  впливу клімати-

чних факторів – 2С по ГОСТ 15150.

Транспортування може здійснюватися будь-яким видом транспорту  при

умові дотримання правил перевезення вантажів. Котли повинні бути встановле-

ні в один ярус, надійно закріплені та захищені від впливу атмосферних опадів.

Вантажно-розвантажувальні  роботи  повинні  здійснюватися  у  відповід-

ності з ГОСТ 12.3.009-76 (СТ СЭВ 3518-81) «Работы погрузочно-разгрузочные»

без різких поштовхів та ударів, забезпечуючи збереження виробу та упаковки.

Для  вантажно-розвантажувальних  робіт  та  транспортування  котлів  за

допомогою  вантажопідйомних  механізмів  слід  користуватися  спеціальними

вантажними петлями розташованими в верхні частині корпусу котла. 

Схема стропування котла згідно додатку А.

Котел повиннен зберігатися в закритому приміщенні  або під навісом у

горизонтальному положенні в один ярус.
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7 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Підприємство-виробник гарантує відповідність котла обов’язковим вимо-

гам ГОСТ 10617, НПАОП 0.00-1.26-96, ТУ У 28.2-38610152-001:2014 при до-

триманні споживачем правил монтажу, зберігання, транспортування і експлуа-

тації.

Гарантійний термін зберігання виробу – 12 місяців з моменту виготовлен-

ня.

Гарантійний термін експлуатації – 18 місяців з дня вводу в експлуатацію,

але не більше 24 місяці з моменту відвантаження.

Протягом гарантійного строку усунення несправностей здійснюється за

рахунок підприємства-виробника.

Підприємство-виробник не несе відповідальності і не гарантує роботу ко-

тла у випадках недотримання правил встановлення, експлуатації, недбалого збе-

рігання та відсутності штампа торгівельної організації на гарантійному талоні.

Гарантійні зобов’язання на пальник, блок управління – згідно нормати-

вних документів на вказані вироби.
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ДОДАТОК А
(довідковий)

СХЕМА СТРОПУВАННЯ КОТЛА КВТ 1,00а
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ДОДАТОК Б
(довідковий)

МОНТАЖНА СХЕМА КОТЛА КВТ 1,00а

Поз. Найменування Кіл.

1 Котел 1

2 Шнек подачі палива 1

3 Бункер для палива 1

4 Система золовидалення 1

5 Вентилятор 1

6 Повітропровід 2

7 Ресивер 1

8 Труба вторинного повітря 1

9 Вібровставка 1

10 Болт М6х20 ГОСТ 7798-70 54

11 Болт М8х25 ГОСТ 7798-70 24

12 Болт М10х25 ГОСТ 7798-70 22

13 Гайка М6-7Н ГОСТ 5915-70 54

14 Гайка М8-7Н ГОСТ 5915-70 24

15 Гайка М10-7Н ГОСТ 5915-70 16

16 Шайба 6 ГОСТ 11371-78 54

17 Шайба 8 ГОСТ 11371-78 24

18 Шайба 10 ГОСТ 11371-78 22

19 Шайба 6 ГОСТ6402-70 24

20 Шайба 8 ГОСТ6402-70 24

21 Шайба 10 ГОСТ6402-70 10
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