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Шановні покупці!
Дякуємо за Ваш вибір!
Твердопаливні котли забезпечать Ваш будинок теплом. Високий коефіцієнт
корисної дії котлів дозволить достатньо економно витрачати паливо.
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 даному керівництві з експлуатації.
1. Вступ
Перед початком роботи з твердопаливним котлом (далі по тексту «котел»)
уважно ознайомтеся з даним керівництвом з експлуатації та правилами техніки
безпеки при роботі з опалювальними пристроями. Дотримання рекомендацій,
зазначених в даному керівництві, дозволить здійснювати правильну
експлуатацію і обслуговування котла, що є гарантією його тривалої, надійної і
безвідмовної роботи.
При купівлі котла вимагайте перевірки його комплектності. Перевіряйте
відповідність номера котла номеру, зазначеному в Паспорті котла. Після
продажу котла претензії щодо некомплектності не приймаються.
Перед введенням котла в експлуатацію після транспортування при температурі
нижче 0°C, необхідно витримати його при кімнатній температурі протягом 8
годин.
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2. Основні правила безпеки
Експлуатація котлів вимагає дотримання деяких основних правил безпеки, а
саме:
2.1 Забороняється експлуатація котла без застосування запобіжного клапана та
(або) групи безпеки котла.
2.2 Заборонена експлуатація котлів особам що не досягли 18 років без нагляду
дорослих.
2.3 Заборонено вносити зміни в роботу приладів безпеки і контролю, не
отримавши дозвіл і рекомендації від виробника даного обладнання.
2.4 Заборонено затикати або зменшувати розмір вентиляційних отворів в
приміщенні, де встановлений котел.
2.5 Заборонено піддавати котел діям атмосферних опадів. Котел не
спроектований для зовнішнього монтажу і не має автоматичних систем
антиобмерзання.
2.6 Заборонено зберігати горючі матеріали і речовини в приміщенні, де
встановлено котел.
УВАГА!
Установка, технічне обслуговування і експлуатація котлів повинні
здійснюватися у відповідності з діючими нормами і правилами, а саме:
- 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 1150С».
- СНиП II-35-76 “Котельные установки”;
- СНиП 2.04.05-91 “Отопление, вентиляция и кондиционирование”;
- СНиП 2.01.02-85 “Противопожарные нормы”;
- ДНАОП 0.00-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок
споживачів».
НЕ ДОПУСКАЙТЕ ДО КОТЛА ДІТЕЙ І СТОРОННІХ ОСІБ!
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3. Опис конструкції котла
1 – Корпус котла;
2 – Дверцята завантажувальні;
3 – Дверцята ревізійні;
4 – Патрубок прямої мережної води;
5 – Патрубок зворотної мережної води;
6 – Шибер тяги топочних газiв;
7 – Боров;
8 – Група безпеки;
9 – Дверцята зольника
10 – Автоматика з вентiлятором
11 – Ревiзiя борова
Рисунок 1 – Зовнішній вигляд та основні елементи котла

Для можливості періодичного обслуговування (чищення) теплообмінника
передбачені дверцята:
- на передній стінці котла (поз. 3, рис. 1);
На передній стінці котла також розміщені:
- дверцята зольника (поз. 9, рис. 1) для можливості спорожнення камери
зольника.
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4. Паливо для котла
Основним видом палива для котла є :
- дрова, вологістю не більше 50 %. Довжина полін повинна бути приблизно на 50
мм менше глибини топки ;
- дерев’яні брикети;
- вугілля;
- як домішку до основного палива в пропорції 50 % можна додавати деревинні
відходи з різними якісними параметрами (щодо вологості) і різної грануляції
(обрізки, стружки, тріски, деревинні відходи, що утворюються при виробництві
меблів, паркету).
УВАГА! Використання іншого виду палива, крім основного, не гарантує
нормальну роботу котла, а також може негативно вплинути на
функціонування котла або послужити причиною передчасного зносу і виходу
з ладу його компонентів.
УВАГА! Використання іншого виду палива, крім зазначеного, вважається
неналежною експлуатацією котла. Виробник знімає з себе будь-яку
відповідальність за несправності, що виникли в результаті неналежної
експлуатації котла.
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5.1 Монтаж і підготовка котла до роботи
Монтаж котла повинен виконуватись відповідно до проекту котельні, виконаним
і узгодженим у встановленому порядку, кваліфікованим персоналом з
посвідченням (особа із спеціалізацією, після закінчення спеціального курсу, яка
має права на виконання робіт з консервації і ремонту). Обов‘язком монтажника є
детальне ознайомлення з виробом, його функціонуванням та способом дії
захисних систем. Перед початком підключення котла до опалювальної системи,
необхідно обов‘язково уважно ознайомитися з цим Керівництвом з експлуатації.
5.2 Встановлення котла
Не вимагається спеціальний фундамент для встановлення котла. Рекомендується
встановити його на бетонному підвищенні висотою 20 мм, проте можливе
встановлення котла безпосередньо на вогнестійкій підлозі. Основа, на якій
встановлюється котел, повинна бути рівною, а міцність підлоги (перекриття)
повинно бути достатнім, щоб витримати масу котла з урахуванням води в ньому.
Котел повинен бути встановлений таким чином, щоб було можливо вільно
завантажувати паливо, а також легко та безпечно обслуговувати топку, зольник,
та проводити чищення котла. Відстань котла від стін котельні повинна бути не
меншою ніж 1 м.
5.3 Підключення котла до димоходу
Висота і переріз димоходу та точність його виконання мають значний вплив на
правильну роботу котла. Необхідно забезпечити дотримання потрібної величини
димохідної тяги . Рекомендовані значення площі перерізу димоходу та
орієнтовні (мінімально допустимі) значення його висоти наведені в таблиці 1.
Щоб уникнути ефекту зворотної тяги в димохідній трубі, треба вивести її не
нижче ніж на 1,5 м за гребінь даху. Прохідність димоходу повинна перевірятися
та підтверджуватися кваліфікованим сажотрусом принаймні один раз на рік.
Рекомендується, щоб димохід починався від рівня підлоги котельні. В нижній
частині димоходу необхідно передбачити очисний люк із щільною кришкою.
Боров котла необхідно приєднати безпосередньо до димоходу за допомогою
димового каналу, виконаному у формі стальної труби з перерізом, не меншим за
переріз борова. Термостійкість димового каналу повинна бути не меншою
400°C. Сумарна довжина горизонтальних ділянок димового каналу не повинна
перевищувати 3 м. Ухил каналу повинен бути не менше 0,01 у бік котла. На
трубах димового каналу допускається передбачати не більше 3 поворотів з
радіусом закруглення не менше діаметра труби.
Місце з‘єднання каналу з боровом котла потрібно старанно ущільнити.
Боров котла обладнано вбудованим шибером (поз. 6, рис. 1), за допомогою якого
можна регулювати величину тяги в димоході.
У випадку, коли не має можливості забезпечити рекомендовані параметри
димоходу, а є проблеми з тягою в димоході, що проявляється в неправильній
роботі котла, рекомендується застосувати витяжний вентилятор топочних газів
або димохідну насадку з вбудованим вентилятором, яка підтримує та стабілізує
тягу.
УВАГА! Перед запуском котла необхідно прогріти димохід
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5.4 Підключення котла до опалювального устаткування
УВАГА! Котел призначений для роботи в опалювальних системах з водяним
контуром, які працюють під тиском не більше 0,2 МПа (2 кгс/см2) та
температурою теплоносія не більше 900С.
УВАГА! Забороняється експлуатація котла без застосування запобіжного
клапана та (або) групи безпеки котла.
Змонтована система опалення перед підключенням до неї котла, повинна бути
ретельно промита проточною водою для видалення з системи механічних
часточок, а також піддана гідравлічним випробуванням тиском не менше 2 бар
(0,2 МПа) при відключеному розширювальному баку протягом 6-10 годин.
УВАГА! Загальна гарантія на котел не розповсюджується на функціональні
несправності, зумовлені механічними домішками в системі опалення. Фільтри
перед котлом необхідно регулярно перевіряти і чистити.
Між промивкою системи, її гідравлічним випробуванням і заповненням робочим
теплоносієм повинні проходити мінімальні проміжки часу, оскільки незаповнена
водою система піддається інтенсивній корозії. З цієї ж причини спорожняти
працюючу систему опалювання потрібно тільки у випадках крайньої
необхідності, на мінімально можливі проміжки часу.
Котли можуть працювати в системах опалення як з гравітаційною (природною),
так і з примусовою циркуляцією води.
Рекомендується підключати котел до системи опалення через трьох- або
чотирьохходовий клапан. Дані клапани призначені для регулювання
температури в опалювальному контурі, і для захисту котла від локального
переохолодження («термічного шоку»). Зворотна вода, що надходить в клапан з
опалювального контуру, змішується з гарячою водою, що поступає з котла ,
забезпечуючи тим самим рекомендовану величину мінімальної температура
води на вході в котел (580C). В опалювальному контурі також підтримується
необхідна температура шляхом підмішування води зі зворотного контуру.
Клапани-змішувачі можна встановлювати як в системах опалювання на
гравітаційній (природної) циркуляції, так і системах примусової циркуляції.
Чотириходовий змішувальний клапан рекомендується встановити в положення
«50% змішування».
5.5 Заповнення водою
Заповнення котла та всієї системи опалення водою повинно відбуватися через
штуцер зливу води з котла. Заповнення необхідно робити повільно, щоб
забезпечити усунення повітря з системи.
УВАГА! Забороняється доливати холодну воду до устаткування під час
роботи котла, оскільки це може привести до його пошкодження
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6. Вказівки щодо експлуатації та обслуговування
Перший запуск котла в експлуатацію проводиться працівниками сервісних
служб, які після закінчення пусконалагоджувальних робіт ставлять відповідну
відмітку в контрольному талоні про введення в експлуатацію.
Перед введенням котла в експлуатацію необхідно:
- ознайомитися з керівництвом по експлуатації. Управління роботою котла
здійснювати в строгій відповідності з даним керівництвом;
- провітрити приміщення протягом 15 хвилин;
- перевірити наявність тяги у димоході.
9.1
9.1.1
9.1.2
9.1.3
9.1.4
9.1.5
9.1.6
9.1.7
9.1.8
9.1.9
9.1.10
9.1.11
9.1.12
9.1.13
9.1.14
9.1.15
9.1.16
9.1.17

Розпалення котла
Відкрити шибер на борові котла
Закрити заслонку поддувала (зольника)
Відкрити дверцята завантажувальні
Розпалити : папір, тріски, дрова (у переліченій послідовності).
Завантажити паливо у камеру сгорання
Закрити герметично дверцята завантажувальні
Відкрити повністю заслонку поддувала
Довести носій до бажаємої температуры
Закрити повністю заслонку поддувала
Відкрити дверцята завантажувальні
Равномірно розподілити паливо, що горить на колосниках
Довантажити паливо в камеру згорання у бажаномуоб'ємі
Закрити герметично завантажувальні двері
Виставити заслінці піддувала приблизно 20 мм.
Перекласти шибер на 2е положення
Періодично перевіряти температуру носія
При падінні температури теплоносія виконати пункти 9.1.9-9.1.13

Розпалення котла за допомогою вентілятора здійснюється згідно з інструкції
автоматики.
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6.2 Експлуатація котла
Для забезпечення безпечних умов експлуатації котла треба дотримуватися
наступних правил:
- утримувати в належному технічному стані котел та пов‘язане з ним
устаткування, зокрема, дбати про герметичність обладнання системи опалення
та щільність зачинення дверцят;
- утримувати порядок в котельній і не накопичувати там жодних предметів, не
пов‘язаних з обслуговуванням котла;
- у зимовий період не можна робити перерв в опаленні, щоб не допустити
замерзання води в устаткуванні або його частині;
- забороняється розпалення котла за допомогою таких засобів, як бензин,
керосин, розчинники;
- забороняється доливати холодну воду у працюючий або розігрітий котел або
систему опалення;
- всі дії, пов‘язані з обслуговуванням котла необхідно проводити в захисних
рукавицях;
- всі несправності котла треба негайно усувати.
Регулювання потужності здійснюється шибером, розташованим у борові котла
що забезпечують надходження повітря у топку крізь повітряні форсунки та під
колосникові грати . Якщо необхідно знизити потужність і зменшити температуру
котлової води, потрібно частково або повністю прикрити шибер. Якщо необхідно
підвищити потужність і збільшити температуру котлової води, слід відкрити
шибер.
Якщо під час роботи котла відбудеться переривання в подачі електроживлення
або блокування циркуляційного насоса, необхідно негайно припинити подачу
палива в котел та закрити шибер на борові котла. Недостатня передача тепла від
котла до радіаторів може викликати кипіння води в котлі. Щоб уникнути подібної
ситуації, рекомендується ввести в систему опалення додатковий накопичувач
тепла (бойлер, теплоакумулятор), здатний прийняти теоретичну мінімальну
теплову потужність котла через гравітаційну циркуляцію.
УВАГА! Для захисту електронних частин від перепадів напруги в мережі,
рекомендується використовувати стабілізатор напруги.
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6.3 Обслуговування котла
З метою економного розходу палива та отримання заявленої потужності і ККД
котла необхідно утримувати камеру згоряння та канали конвекційної частини в
чистоті. Не виконання нижче наведених рекомендацій може викликати не тільки
великі витрати тепла, але також ускладнювати циркуляцію продуктів згоряння в
котлі, що, в свою чергу, може бути причиною «димлення» котла. Систематичне
обслуговування котла подовжує термін його експлуатації.
УВАГА! Всі роботи з обслуговування котла необхідно виконувати в захисних
рукавицях з обов’язковим додержанням вимог техніки безпеки.
Конвекційні канали рекомендується чистити від золи та осаду кожні 3-7 днів (в
залежності від використовуваного палива). Чистка конвекційних каналів
повинна проводиться при не працюючому котлі.
Видалення золи з зольника необхідно виконувати по мірі його заповнення але
не рідше одного разу в 3-5 днів. Для видалення золи з зольника необхідно
відкрити дверцята витягнути за допомогою кочерги золу з нього.
Камеру згоряння необхідно очищати від смоли та відкладень не рідше одного
разу на місяць крізь дверцята допомогою скребка.
Очищення колосникових грат необхідно проводити по мірі їх забивання сажею
та продуктами неповного згоряння палива. Для чистки колосникових грат
необхідно відкрити дверцята та провести чистку за допомогою скребка.
Таке чищення рекомендується здійснювати кожен раз, як закінчиться паливо в
топці.
Важливою умовою для правильного функціонування котла є чищення димоходу.
Прохідність димоходу повинна перевірятися та підтверджуватися
кваліфікованим сажотрусом принаймні один раз на рік.
6.4 Перелік можливих несправностей у роботі котла
Перелік можливих несправностей у роботі котла, їх причини та способи усунення
наведені в таблиці 2.
6.5 Припинення експлуатації котла
У випадку необхідності проведення ремонту котла впродовж опалювального
сезону, якщо не має загрози замерзання води в системі опалення, воду зі всієї
системи можна не зливати. При цьому потрібно відключити котел від системи
опалення за допомогою запірної арматури, та злити воду з нього.
Слід уникати частої заміни води в контурі опалювання.
6.6 Утилізація котла
Для утилізації котла необхідно зношене обладнання (котел) здати до
спеціальної організації з утилізації, згідно з діючими нормами.
СТР. 11

КЕРIВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦII. КОТЕЛ В-15M
КОТЕЛ ОПАЛЮВАЛЬНИЙ ТВЕРДОПАЛИВНИЙ ТИПУ КТТДГ
(ЗI СТАЛЕВИМ ТЕПЛООБМIННИКОМ)

klimenko. biz

Таблиця 2 – Перелік можливих несправностей у роботі котла
Найменування
несправності

Низька теплова
продуктивність
котла

Причина несправності
Забруднення каналів
конвекційної частини
Не має притоку свіжого
повітря в котельню
Спалення невідповідного
палива
Недостатня тяга
димоходу

Котел «димить»

Забруднення
конвекційних каналів
котла
Зношення ущільнювачів
на дверцятах
Неправильне з’єднання
котла з димоходом
Неправильна позиція
шибера тяги

Течії води з котла

Результат різниці
температур теплоносія в
котлі

Способи усунення
Очистити теплообмінник через
дверцята конвекційної частини.
Перевірити стан припливної
вентиляції в котельній, покращити її
прохідність.
Застосовувати паливо відповідної
якості ;
Перевірити прохідність димоходу та
його параметри, перевірити, чи
димохід не нижчий, ніж найвищий
гребінь даху.
Очистити котел через дверцята
конвекційної частини
Замінити ущільнювачі на дверцятах
(це експлуатаційний матеріал, який
необхідно регулярно замінювати)
Перевірити щільність приєднання
котла до димоходу
Відрегулювати положення шибера
При запуску котла та після кожної
перерви в роботі треба «розігріти
котел», тобто підігріти його до
температури 70 °C та підтримувати
цю температуру в котлі протягом
кількох годин

7. Транспортування і зберігання котлів
Транспортування котлів можливо здійснювати всіма видами транспорту в критих
транспортних засобах при дотриманні правил, норм і вимог перевезення
вантажів, діючих на даних видах транспорту, і забезпечуючи збереження котлів.
При транспортуванні котлів повинна бути виключена можливість їх переміщення
усередині транспортного засобу.
Умови транспортування котлів в частині впливу зовнішнього середовища:
- стосовно дії кліматичних чинників зовнішнього середовища – такі ж, як умови
зберігання по групі 2 (С) по ГОСТ 15150-69;
- стосовно дії механічних зовнішніх чинників – по групі З по ГОСТ 23170-78.
Умови зберігання котлів в частині впливу кліматичних умов – по групі 2 (С) по
ГОСТ 15150-69.
Штабелювання котлів при транспортуванні і зберіганні не допускається.
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8. Умови гарантії
Виробник гарантує відповідність котла вимогам технічної документації за умови
дотримання споживачем правил експлуатації, зазначених в цьому керівництві.
Середній термін служби – 10 років.
Гарантійний термін експлуатації:
котла – 36 місяців з дня продажу, а за відсутності відмітки про дату продажу
– з дня виготовлення;
УВАГА! Виробник має право вносити зміни в конструкцію котла в рамках
модернізації виробу. Ці зміни можуть бути не відображені в цьому
Керівництві, при чому головні властивості виробу залишаться без змін.
Споживач втрачає право на гарантійний ремонт котла, а виробник не несе
відповідальності у випадках:
- порушення правил монтажу, експлуатації, обслуговування, транспортування і
зберігання котла, зазначених в даному керівництві;
- експлуатації котла в умовах, що не відповідають технічним вимогам;
- відсутності профілактичного обслуговування;
- використання котла не за призначенням;
- внесення в конструкцію котла змін і здійснення доробок, а також використання
вузлів, деталей, комплектуючих виробів, не передбачених нормативними
документами.
Виробник гарантує можливість використання котла за призначенням протягом
терміну служби (за умови проведення у разі потреби післягарантійного
технічного обслуговування або ремонту за рахунок споживача).
Термін служби котла не забезпечується у випадку:
- внесення в конструкцію товару змін або виконання доробок, а також
використання вузлів, деталей, комплектуючих виробів, не передбачених
нормативними документами;
- використання не за призначенням;
- пошкодження споживачем;
- порушення споживачем правил експлуатації котла.
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9.1 Призначення котла
Котли призначені для опалення побутових, виробничих та інших приміщень, в
яких обладнана система центрального опалення, для підготовки та подачі тепла
на технологічні потреби з використанням в якості палива дров, деревних
відходів, тирсових і торф’яних брикетів, кускового торфу.
Конструкція котла дозволяє максимально ефективно використовувати тепло, що
виділяється при спалюванні різних видів низькокалорійного твердого палива.
Експлуатація котла можлива тільки в режимі ручної подачі твердого палива.
9.2 Технічні характеристики котлів
Основні технічні характеристики котлів типу КТТГД наведені в таблиці 1.
Таблиця 1 – Основні технічні характеристики котлів КТТГД
Найменування

Од.
виміру

В-15М

В-20М

В-27М

В-35М

В-45М

В-60М

В-80М

В-100М

В-150М

Потужність

кВт

15

20

27

35

45

60

80

100

150

80

120

200

280

350

500

720

900

1350

90

90

105

130

160

250

450

650

870

2

Опалювана площа, до

м

Об'єм води в котлі

л

Товщина металу

мм

4-8

ККД
Максимально
допустима температура
Ефективний робочий
тиск
Максимальний робочий
тиск
Зовнішній діаметр
димаря
Мінімальна висота
димаря
Діаметр вхідного і
вихідного патрубків

%

88

С0

90

мПа

0.15 (1.5атм)

мПа

0.3(3.0атм)

мм
м

∅ 140

∅ 160

∅ 160

∅ 180

∅ 180

∅ 200

∅ 200

∅ 220

∅ 300

мм

35.9

35.9

35.9

35.9

41

41

53

53

67.5

1460

1550

1750

1620

1820

1830

1830

2100

2100

490

540

540

656

656

802

802

820

1000

950

900

900

1010

1010

1100

1330

1330

1500

180

245

290

350

410

450

800

1000

1500

4.5

Габаритні розміри
-

- висота

-

- ширина

-

- глибина

мм

Маса

кг
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