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УВАГА!!! 
Монтаж і пусконалагоджувальні роботи з котлів повинні проводитися 
організацією уповноваженою виробником, що має дозвіл на виконання даних 
видів робіт. 
НЕ ДОТРИМАННЯ ДАНОЇ  ВИМОГИ НЕСЕ ЗА СОБОЮ СКАСУВАННЯ 
ГАРАНТІЙНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ. 

 
 
 

Шановний споживач! 
У  зв'язку  з  роботою,  яка  постійно  проводиться  підприємством-виробником, 
спрямованою на вдосконалення конструкції й зовнішнє оформлення котла, 
можливі невраховані справжнім    КЕРІВНИЦТВОМ зміни в технічніх 
характеристиках, що не погіршують, котел. 

 

 

Увага! 
Усі роботи з монтажу, налагодження й обслуговуванню котла, добору й 
установці комплектувального устаткування котла й системи 
теплопостачання в цілому, повинні проводитися кваліфікованими 
фахівцями, що мають відповідні дозволи на виконання даних видів робіт від 
виробника. 



2  

 

 
 
 
 
 

1. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ 
 
 

1.1               Котел   опалювальний   BRS   16-65   ВМТ   призначений   для 
опалення індивідуальних житлових будинків та споруд комунально- 
побутового призначення, обладнаних системою водяного опалення з 
природною або примусовою циркуляцією. 
Тепловтрати будинків і споруд та теплова потужність системи опалення не 
повинні перевищувати номінальну теплову потужність котла. 
1.2                  Котел   призначений   для   роботи   на   твердому   паливі   у 
відповідності з ДСТУ 3472 (антрацит, кам'яне та буре вугілля), а також в 
автоматичному  режимі  на  пелетах.    Увага ,   теп лоп род уктивн ість    
котла  
 за лежи ть від  ка лорій но сті  па 
ли ва!  
В технічних характеристиках котла вказана теплопродуктивність, яка 
можлива тільки при використанні антрациту. 
1.3                Роботи  по   проектуванню  системи  опалення,  монтажу  та 
ремонту котла виконуються спеціалізованими підприємствами, які мають 
ліцензію та дозвіл на проведення даного виду робіт, одержані в 
установленому порядку. 
УВАГА ! 
Виробник не несе відповідальності і не приймає претензій по роботі 
котла при невиконанні вимог, які викладені в даній настанові. 
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2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
2.1 Основні технічні характеристики і розміри наведені в таблиці 1. 
Таблиця 1. Основні технічні характеристики і розміри 

Найменування 
параметру 

Номінальна 

Одиниця 
виміру 16 ВМТ 24 ВМТ 32 ВМТ 42 ВМТ 50 ВМТ 65 ВМТ 

потужність (мінімальна) кВт 16 (12) 24 (20) 32 42 50 65 
Коефіцієнт корисної 
дії % 80-85 
Робочий тиск в 
системі опалення 
Максимальна 
температура води, 
не більше 
Витрата палива 

МПа 
(кг/см2) Не більше 0,3 (3) 
 

0С 95 

-антрацит кг/год 7 
-дрова кг/год 18,5* 
Розрядження в 
димоході не більше Па 250 
Розмір патрубка 
виходу продуктів 
згоряння 

мм 125 175 176 230 230 230 

Тривалість робочого циклу, не менше 
-антрацит год 8 
-дрова год 6 
Розмір 
завантажувального 
вікна 

мм 451х212 
 

Розмір 
приєднувальних 
патрубків 

 
дюйм 1 ½ 1 ½ 1½ 1 ½ 2 2 

Габаритні розміри, не більше: 
-довжина мм 843 929 1012 1095 1178 1278 
-ширина мм 720 720 720 720 720 720 
-висота мм 1260 1260 1260 1260 1260 1260 
Габаритні розміри топки (див. рис. 1): 
-довжина (В) мм 328 411 494 577 660 745 
-ширина мм 450 450 450 450 450 450 
-висота мм 450 450 450 450 450 450 
Маса, не більше кг 190 240 290 320 380 410 
Об'єм води в котлі л 80 100 120 140 160 180 
Витрата антрациту 
класу 25-50 мм 
ГОСТ 8180, 
не більше ±10% 

кг/год 2,5 3,6 4,9 6,5 7,7 10 

Опалювальний об'єм м3 480 (360) 720 (600) 960 1250 1500 1750 
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3. КОМПЛЕКТНІСТЬ 
Комплект поставки котла наведений у таблиці 2. 

 

 Табли ця  2  
 

 

Найменування 

 

 

Кількість 

 

 

Примітка 

Котел опалювальний 1  

Інструкція з експлуатації 1  

Кочерга 1  

Совок 1  

Ручка 2  

Бункер -  

Подавач палива -  

Пульт керування 1 принцип роботи пульта 
див. в інструкції до 
пульта 

Вентилятор 1  

Регулятор тяги (Regulus RT3 або Honeywell FR124) 1 На замовлення 

 

 
4. Вимоги безпеки 

 

 

4.1                     Експлуатація       котла       дозволяється       особам,       які 
ознайомилися з даною настановою 
4.2                Котел  повинен  бути  встановлений  з  дотриманням  вимог 
безпеки згідно з НАПБ А.01.001-2004 "Правила пожежної безпеки в 
Україні". 
4.3             Для попередження нещасних випадків та псування котла 
забороняється: 
-         залишати котел без нагляду до повного розгоряння палива; 
-          падіння рівня води в розширювальному бачку нижче 1/4 його 
висоти (при відкритій системі опалення); 
-           падіння тиску води в системі опалення нижче 0,1МПа (1кгс/см2) 
при закритій системі опалення; 
-         встановлення котла у приямок та бетонування ніжок котла; 
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- встановлення запірної арматури на трубопроводі, який з'єднує 
систему опалення з розширювальним бачком або компенсаційним баком; 
- експлуатація котла у закритій системі опалення без 
запобіжного клапана; 
- встановлення запірної арматури між котлом та запобіжним 
клапаном; 
- зниження  температури  води  на  вході  в  котел  нижче  45°С  (на 
дотик рукою повинно відчуватися тепло); 
- використання у системі опалення води з показниками рН нижче 7 
та карбонатної жорсткості більше 0,7 мг-екв/л; 
- відбір води з системи опалення для побутових потреб. 

ПАМ'ЯТАЙТЕ! Невиконання вищевказаних вимог може 
призвести до аварійної ситуації та нещасних випадків. 

5. КОНСТРУКЦІЯ КОТЛА 
5.1 Котел,   у  від п о ві дно сті  з  р и с. 1, представляє собою  
сталевий корпус, який складається з топки поз.1 та трубного блоку поз.2. 
У нижній частині топки встановлені колосники поз.3 та зольник поз.4 , 
призначений для видалення попелу та жужілі. 
Топка знизу закрита дном поз.5 з захисним листом поз.6 та ніжками поз.7. 
На передній стінці корпусу  розташовані завантажувальні поз.8 та 
шурувальні поз.9 дверцята. На шурувальних дверцятах знаходиться 
заслінка поз.10 для регулювання доступу повітря. 
У  верхній  частині  корпусу  розташована  гільза  поз.  11  для  приєднання 
покажчика температури. 
5.2 Корпус облицьований стальними боковими стінками поз. 12 і 
13, які прикріплені до корпусу гвинтами. Верхня частина закрита кришкою 
поз.14. На передній панелі розміщений покажчик температури поз.15, який 
показує температуру води в котлі та заглушка поз.19. 
5.3 У  задній  частині  корпусу  розташований  патрубок  відводу 
продуктів згоряння поз.16 з шибером поз.17 
5.4 Патрубки для приєднання котла до системи опалення поз.18 
розташовані на бокових стінках апарата. 
 Пр и єд н ува льн і  ро змі ри  наведені  на р ис.  2 . 
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1 — Топка; 
 

2 — Трубний блок; 
 

3 — Колосники; 
 

4 — Зольник 
 

5 — Дно; 
 

6 — Лист захисний; 
 

7 — Ніжки; 

Рис. 1. Котел опалювальний; 
Приєднувальні розміри. 

 

8 — Дверцята завантажувальні; 
 

9 — Дверцята шурувальні; 
 

10 — Заслінка; 
 

11 — Гільза; 
 

12, 13 — Бокові стінки; 
 

14 — Кришка верхня; 
 

15 — Покажчик температури або пульт керування котлом; 
 

16 — Патрубок відводу продуктів згоряння; 
 

17 — Шибер; 
 

18 — Патрубки приєднання до системи опалення; 
 

19 — Заглушка; 
 

20 — Вентилятор (моделі з вентилятором і пультом керування); 
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6. МОНТАЖ І ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ 
 

 

6.1 Монтаж котла. 
 

Монтаж котла виконувати згідно вимог НАПБ А.01.001-2004 "Правила 
пожежної безпеки в Україні" та СниП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и 
кондиционирование". 
Система опалення повинна бути виконана згідно проекту, розробленому 
спеціалізованою організацією. Перед приєднанням котла систему опалення 
промити для видалення можливих забруднень. Приєднати котел до системи 
опалення згідно проекту. 
6.1.2                  Заповнити    систему    опалення    водою,    перевірити    її 
герметичність. Усунути виявлені витоки до пуску котла у експлуатацію. 
Вода повинна мати рН вище 7 та карбонатну жорсткість не більше 0,7 мг- 
екв/л. Експлуатувати котел з іншими показниками кислотності та 
жорсткості води не рекомендується. 
При значенні рН менше 7 підвищується кислотність води і вона стає 
корозійно-небезпечною. 
При використанні у системі опалення води з карбонатною жорсткістю 
більш ніж 0,7 мг-екв/л відбувається відкладення вапнякового накипу на 
стінках корпуса котла, що призводить до зниження теплопередачі та 
перевитрати палива. 
Вибір засобів обробки води, призначеної для системи опалення повинен 
здійснюватися фахівцями. 
Гарантія не поширюється на дефекти, що виникли при експлуатації 
котла у результаті утворення вапняного  на кипу  або  механі чних   
 за б 
руднень! 
6.1.3                  Приєднати    патрубок    відводу    продуктів    згоряння    до 
димоходу. Ущільнити місця з'єднання патрубка відводу продуктів згоряння 
з димоходом. 
Димохід повинен бути виконаний з дотриманням усіх вимог ДБН В.2.5-20- 
2001. Прохідний переріз димоходу повинен бути не менше 125х350 мм. 

 
6.1.5   Встановити   кульові   ручки   на   завантажувальні   та   шурувальні 
дверцята згідно рис. 1. 
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6.1.6 Встановити регулятор тяги Regulus RT3 або Honeywell FR124 (при 
наявності). Для цього на передній панелі котла вигвинтити заглушку поз.19 
(рис.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Регулятор тяги загвинтити у штуцер з наріззю 3/4" на корпусі котла. 
З'єднання обов'язково ущільнити. Регулятор встановити так, щоб фіксатор 
важеля був направлений вниз. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Встановити у отвір фіксатора шестигранний важіль. Гвинтом зафіксувати 
важіль у горизонтальному положенні. Вільна кінцівка з закріпленим на ній 
гачком ланцюжка повинна бути розташована над прямокутним отвором на 
заслінці поз.10 (рис.1). 
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Другу кінцівку ланцюжка просунути через прямокутний отвір на заслінці 
поз.10 (рис.1) та закріпити гачком за ланку ланцюжка. Перевірити 
можливість вільного руху важеля при повороті ручки управління. 
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Провести калібрування регулятора тяги. Для цього провести розпал котла 
згідно п.7.1.1-7.1.3. Ручку управління на регуляторі тяги встановити на 
цифру "60". Нагріти воду у котлі до температури 60°С, після чого 
відкоригувати довжину ланцюжка так, щоб заслінка залишалася відкритою 
приблизно на 1-2мм. 
Після калібрування регулятора встановити ручкою управління необхідну 
температуру води у котлі. Якщо при тривалій роботі температура води у 
котлі нижче або вище встановленій на регуляторі, треба відповідно 
зменшити або збільшити довжину ланцюжка. 
6.2 Підготовка до роботи. 
6.2.1                    Виконати зовнішній огляд котла на відсутність механічних 
пошкоджень. 
6.2.2               Перевірити наявність тяги. 
6.2.3                 Перевірити наявність води у розширювальному бачку (при 
відкритій  системі  опалення)  або  тиск  води  у  системі  опалення  (при 
закритій системі опалення); 
6.2.4                  Відкрити    запірні    вентилі    в    системі   опалення   (при 
наявності); 
6.2.5                 Включити циркуляційний насос (при наявності); 
6.2.6                 Відкрити  шурувальні  дверцята  для  підводу  повітря  на 
колосники. 

 

 

7.1 Пуск котла. 
7. РОБОТА КОТЛА 

7.1.1               Розпал   котла   проводити   за   допомогою   розпалювального 
матеріалу (папір, тріски, сухі дрова). Розмір дров повинен відповідати 
розмірам топки й забезпечувати їх повздовжнє та поперечне укладання під 
час завантаження для рівномірного заповнення колосників. Через 
шурувальні  дверцята  провести розпалювання  матеріалу, після чого 
дверцята закрити. 
7.1.2              Коли  розпалювальний  матеріал  розгориться  почати 
завантаження палива через завантажувальні дверцята. Для запобігання 
спікання вугілля рекомендується спочатку нагріти воду у котлі до 
температури приблизно 60°С, використовуючи у якості палива дрова, після 
чого   почати   завантаження   вугілля.   Розмір   окремих   фракцій   вугілля 
повинен складати не менше 25 мм. Поступово й рівномірно завантажити 
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вугілля в кількості, достатній для утворення шару висотою приблизно 150 
мм, після чого завантаження припинити на термін 15-20 хвилин для 
займання палива. Після завантаження, закрити завантажувальні дверцята, 
заслінку на шурувальних дверцятах відкрити. 
7.1.3                Після   займання   вугілля,   провести   повне   завантаження 
паливом рівномірно по всій поверхні колосників. Висота шару 
завантаженого  вугілля  повинна  складати  приблизно  половину  висоти 
топки від колосників, але не вище нижнього краю завантажувальних 
дверцят. Закінчивши завантаження розрівняти шар палива. 
 Увага !  Щоб уникнути потрапляння продуктів згоряння у приміщення 
при завантаженні   палива   необхідно,   перед   відкриттям   
завантажувальних дверцят щільно закривати шурувальні дверцята та 
заслінку! 
7.1.4                     Регулювання температури води у котлі проводиться за 
допомогою шиберу (поз.17, рис.1) та заслінки (поз.10, рис. 1). Для 
збільшення температури необхідно відкрити шибер та заслінку, для 
зменшення — повністю або частково закрити шибер та заслінку. 
При обладнанні котла регулятором тяги Regulus RT3 або Honeywell FR124 
регулювання температури води проводиться за допомогою шиберу (поз.17, 
рис. 1) та регулятора тяги. Для збільшення температури необхідно відкрити 
шибер та встановити ручку управління регулятора на позначку більш 
високої температури, для зменшення — повністю або частково закрити 
шибер та встановити ручку управління регулятора на позначку нижчої 
температури. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3. Регулювання положення шибера. 
7.1.5  Після  згоряння  більшої  частини  палива  (приблизно  2/3 
завантаженого) провести за допомогою кочерги шурування й очищення 
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колосників  від  жужілі,  після  чого  на  шар  незгорілого  палива 
завантажується нове паливо до утворення шару висотою не вище 
нижнього краю завантажувальних дверцят. 
У  процесі  роботи  необхідно  не  менше  2-х  разів  на  добу  
проводити чищення зольника, не допускаючи скупчення великої кількості 
попелу. Також необхідно проводити очищення поверхонь топки та 
трубного блоку від сажі та окалини з періодичністю, яка залежить від 
використовуваного палива та режиму роботи котла. 
Рекомендується безперервний режим роботи котла на протязі 
опалювального сезону. 

 

 

7.2                Порядок припинення роботи 
котла. 
7.2.1  Для  припинення  роботи  котла  повністю  закрити  заслінку  
(поз.10, 
рис.1). При цьому припиняється подача повітря у топку і паливо 
поступово загасає. 
Після  припинення  процесу  горіння  провести  очищення  топки  та 
колосників від жужілі та попелу. Закрити завантажувальні та шурувальні 
дверцята котла. 
7.3             У  випадку  припинення  роботи  котла  під  час  
опалювального сезону та загрозі замерзання води у системі опалення, 
необхідно повністю злити воду із котла та системи опалення. 
По закінченні опалювального сезону котел та систему опалення залишити 
заповненими водою для запобігання корозії металу. 

 

 
 <Pwran   A2 
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9 . Правила транспортування та зберігання . 
9.1 Транспортування котла дозволяється любим видом транспорту. 
9.2 Зберігати котел необхідно в закритому приміщенні або під навісом. 
При тривалому зберіганні котла необхідно не рідше одного разу на шість 
місяців перевіряти стан консервації та оновлювати її в міру необхідності. 
9.3 Котел транспортується без упаковки з арматурою. 

10. Можливі несправності та методи їх усунення 
Найчастіше виникають проблеми при експлуатації котлів: 
- при неправильному підборі котла, технічних параметрів опалювальної 
системи, що існує, та димової труби; 
- при неправильному підключенні котлів до опалювальної системи або до 
димаря ; 
- при неякісному виконанні монтажних робот; 
-  споживач  не  ознайомився  з  конструкцією  котлів  ,  вимогами  щодо 
експлуатації устаткування; 
- невиконання рекомендацій виробника. 
10.1 Забруднення поверхні нагріву котла і димовідвідних каналів сажею. 
Відбувається в наслідок неповного згоряння палива, у цьому випадку слід 
очистити поверхню нагріву котла і каналів від сажі і відрегулювати процес 
горіння відповідними заслінками на економайзері . 
Увага! 
Чистку котла проводити регулярно. 
10.2 Витік продуктів згоряння в приміщення , внаслідок порушення вузлів 
ущільнення з'єднань або засмічення димоходу . 
Необхідно перевірити і відновити ущільнення дверей , відрегулювати її , 
прочистити димар . Перевірити відповідність димоходу вимогам цього 
керівництва , чинним нормативам і правилам. 
10.3 Зниження температури на виході з котла через утворення накипу в 
котлі. Необхідно видалити накип методом хімічного очищення за 
прийнятою технологією . Чистку проводити не рідше одного разу на сезон. 
Перевірити режим водопідготовки із записом результатів аналізу в журналі. 
10.4  Перегрів центральної зони фронтальної стінки дверцята котла . 
Перевірити наявність і стан ущільнення кільцевого зазору між дверцятами 
і пальником. Відновити ущільнення за допомогою мінеральної вати 
(базальтове волокно) , або ущільнювального шнура (при роботі котла на 
газі) . 
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Несправності і відмови приладів , автоматики повинні розглядатися і 
усуватися шляхом залучення фахівців. 

 
 

10.5 Таблиця можливих несправностей 
 

Несправність Причини Спосіб запобігання 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Котел 
перегрівається 

 
Занадто інтенсивне горіння 

 

Завантажити паливо з найменшими 
повітряними проміжками. 

 
 
 
 
 

Не відрегульована тяга в 
димоході 

 

Дуже сухе й подрібнене паливо, необхідно 
завантажувати меншими дозами 

 

Перекрити подачу повітря, стежити за 
температурою води в котлі, виставити заслінку 

в правильному положенні 

Перед кожним завантаженням палива 
впевнитися, що вентилятори відключені. 

 

Відсутнє електроживлення 
або циркуляція води через 

котел 

 

 

Перевірити наявність електроживлення, 
циркуляції теплоносія, усунути причини. 

 

Через повітряні пробки 
відсутня циркуляція води 

 

 

Видалити повітря із системи. 

 

 

Відсутнє 
електропоста 

чання 

  

При виникненні небезпеки замерзання, злити 
воду із системи. 

Якщо це повторюється часто, залити в систему 
спеціальну незамерзаючу рідину. 

 

 
 
 

Котел не 
досягає 

номінальної 
потужності 

 

Відкриті двері для чищення Закрити двері. При необхідності замінити 
ущільнення. 

 

Вологе або неякісне паливо 
 

Використовувати якісне сухе паливо 
 
 

Недостатня тяга 
Виміряти тягу в трубі напороміром. 

Збільшити висоту труби або встановити 
димосмокт. 

У котлі 
збирається 
конденсат 

Низька температура 
зворотної води в котлі менш 

Належним чином відрегулювати 
змішувальний клапан або включити 

Вологе паливо Використовувати якісне сухе паливо. 
 
 

У котлі 
утворюється 
високий тиск 

 

Котел перегрівається Перекрити подачу повітря, стежити за 
температурою води в котлі по термометру. 

 

Не працює збросний клапан Перевірити й, при необхідності, замінити 
збросний клапан. 
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 У закритій системі не 
працює розширювальний 

бак 

 

 

Перевірити роботу розширювального бака. 

 
 
 
 
 
 
У котлі погано 
горить паливо, 

димить 

 
 

У трубі недостатня тяга 
Провести чищення труб котла, перевірити 
герметичність з'єднання димоходу і, при 

необхідності, напороміром перевірити тягу 

 
Неправильно встановлені 

колосники 

 
Вилучити золу. Перевірити правильність 

монтажу колосників. 

 

На поверхні котла 
утворюється сажа, забиті 
канали теплообмінника 

 

Акуратно прочистити котел за допомогою 
шкребка та йоржика. Чищення економайзера 

робити через лючки очищення. 

 

Додаткові вимоги: 
- під час регулярного обслуговування , топку і турбулізаторний вузол слід 
чистити щіткою (після вилучення турбулізаторів) , а сажу вилучати через 
шлюз коробів димових газів. Необхідно перевірити коректність роботи всіх 
вимірювальних та контролюючих приладів, а також усіх інших приладів 
системи: реле протоки , розширювальних баків, устаткування безпеки та 
т.п. 
- після очищення димового тракту, слід перевірити ущільнення на коробі 
димових газів. При видимих витоках, слід затягнути гвинти і гайки 
кріплення короба. Якщо це не допомогло замінити весь ущільнювальний 
шнур. Новий шнур слід замочити у воді і укласти по периметру в канавки 
економайзера. 
- необхідно перевірити з'єднання котла з димарем і вибуховим клапаном 
при необхідності замінити ущільнювач. 

 
 

Під час очистки котла дотримуйтеся наступної послідовності: 
• відключити подачу палива; 
• дати охолонути котлу до кімнатної температури; 
• відключити електроживлення котла і пальника; 
• відкрити двері котла; 
• провернути кілька разів турбулізатори по осі і витягти їх ( за наявності); 
• очистити турбулізатори і жарові труби за допомогою йоржа (входить в 
комплект поставки котла); 
• вставити турбулізатори на місце; 
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• зняти кришку очисного шлюзу на економайзері ( коробі димових газів) і 
видалити сажу; 
• встановити назад кришку очисного шлюзу; 
• перевірити стан ізоляції на двері топки; 
• перевірити шнур ущільнювача; 
• закрити двері топки; 

 
 

11. Елементи підключення котла до опалювальної системи 
 
 

Розширювальний бак - це пристрій, призначений для компенсації 
надлишкового тиску (обсягу) в нагрівальних приладах. Щоб уявити, для 
чого потрібні розширювальні баки, розглянемо роботу системи опалення. 
При  нагріванні котла  температура рідини - теплоносія в ньому 
підвищується  .  Це  призводить  до  збільшення  об'єму  рідини  в  системі 
опалення  приблизно  на  0,3  %  на  кожні  10  0С.  Тому  при  збільшенні 
температури на 70 0С первинний об'єм теплоносія збільшиться приблизно 
на  3%.  Рідина  практично  нестислива і  якщо  система опалення не буде 
оснащена додатковим пристроєм, що дозволяє кудись дітися цьому об'єму, 
то неминуче відбудеться  її руйнування. Для виключення   цього і 
застосовується розширювальні (компенсаційні) баки. Розширювальні баки 
бувають  відкритого  і  закритого  типу.  Поширені  в  минулому  відкриті 
розширювальні баки систем опалення мали ряд недоліків і в даний час 
практично не застосовуються. Деякі недоліки відкритих розширювальних : 
• наявність відкритого бака визначає підвищену випаровуваність рідини і 
необхідність постійного її поповнення; 
• більш дорога установка відкритого бака. Він повинен бути встановлений 
в самій верхній частині системи опалення. Треба передбачити спеціальне 
місце і забезпечити його утеплення і виключення замерзання, у той час як 
закритий бак може бути встановлений в будь-якому місці; 
• підвищена корозія в системі через доступу в неї кисню; 
•  відкрита  система опалення працює  при  низькому тиску  і  тому  важко 
керована; 
Розширювальні напірні баки використовуються в закритих системах 
циркуляції рідин для компенсації теплових розширень у слідстві зміни 
температури рідини (нагрівання або охолодження). Розширювальні баки 
розділені мембраною на дві камери (водяну і газову). При нагріванні 
розширюється  вода  потрапляє  у  водяну  камеру,  а  після  охолодження 
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видавлюється назад у систему. Водяна і газова камера, у зв'язку з 
герметичністю і рухливістю мембрани, постійно мають однаковий тиск, що 
оберігає систему то порушення герметичності. Саме з появою 
розширювальних напірних баків виникла можливість монтувати закриті 
опалювальні системи циркуляції без контакту з атмосферою. 
Переваги такої системи очевидні: 
- в системі циркулює вода без домішок кисню та інших агресивних газів , 
що запобігає корозії і, відповідно, збільшує термін служби трубопроводу і 
устаткування системи; 
- можливість використання при великому робочому тиску; 
-  немає  необхідності  в  підживленні  системи  ,  так  як  на  відміну  від 
відкритих систем, із закритих систем відсутній витік води; 
- розширювальні напірні баки, як правило, розміщуються в приміщенні 
котельні і, таким чином, на відміну від розширювальних баків відкритих 
систем,  їм  не  потрібен  захист  від  замерзання,  тобто  система  працює 
надійно цілий рік. 
За умови, що закрита система опалення повністю заповнена теплоносієм, 
навіть незначне збільшення її обсягу за рахунок теплового розширення, 
призведе до аварійного збільшення тиску. У результаті відбудеться 
спрацьовування запобіжного клапана , наявного в системі, і надмірна 
частина теплоносія виллється назовні. Ємність розширювального бака 
підбирається таким чином, що в межах робочого діапазону температур , 
теплове  розширення  теплоносія,  не  привело  б  до  збільшення  тиску  в 
системі вище тиску спрацьовування запобіжного клапана. 

 
 

Увага! 
 
 

Змішувальні клапана і рециркуляційний насос. 
 
 

Для всіх сучасних котлів, у яких ККД їх роботи більше 65-70 % виникає 
проблема появи конденсату. Навіть з сухими (20-25 % вологості) дровами 
кочегар закладає в котел кілька літрів води. При горінні вода випаровується 
і в місці з димом проходить в теплообмінник котла. Якщо температура 
поворотної води з системи менше 57 0С (точка роси), пара конденсується в 
хімічно агресивну речовину, специфічно-неприємного запаху. 
Якщо нічого не зробити то: 
- дуже швидко вся котельня (всі будівля) пропахне гаром; 
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- конденсат буде постійно випливати з котла на підлогу котельні; 
- промокнуть і зруйнуються прокладки, ізоляція дверей і люків; 
- на стінках котла конденсат з сажею утворює шар липкої маси, що важко 
очищується, яка погіршує тягу і теплообмін у котлі; 
- після декількох років експлуатації котел повністю виходить з ладу. 
Необхідно забезпечити , щоб температура зворотної води в котлі була не 
менш 57 0С. 
Тому котли ВRS 16-65 LM мають запрограмовану роботу рециркуляційного 
насоса, який через економайзер забезпечує постійну подачу нагрітої води в 
котел. 

 
 

Вимірювальні прилади. 
 
 

У котлах змонтовані тільки індикаційні прилади вимірювання тиску і 
температури. Тому необхідно на трубах поруч з котлом, в легко доступних 
місцях змонтувати прилади, які показують тиск і температуру в прямому і 
поворотній води. 

 
 

Бойлер ГВП ( рис. 5-а, 5-б) 
 
 

Рекомендуємо в системі змонтувати комбінований ємнісний бойлер. Коли 
котел не обслуговується, вода гріється електрикою. Об'єм бойлера 
підбирається залежно від потреби ГВП зазвичай 150-300 л . При монтажі 
циркуляційного  насоса  в  систему  ГВП  бойлер  частково  виконує  роль 
малого кола . 

 
 

Акумуляційні ємності (рис. 5-б) 
 
 

Котел для конкретно опалювальних приміщень зазвичай підбирається з 
найбільшим запасом потужності для забезпечення нормальної температури 
і приготування ГВП при найбільш низьких температурах взимку. Зазвичай 
така температура буває кілька днів на рік. Решту часу теплопродуктивність 
котла становить 20-50 % його номінальної теплопродуктивність. У такому 
режимі котел з повним завантаженням довше працює, але при цьому не 
досягає оптимальних економічних показників. 
Щоб в оптимальному режимі використовувати всю потужність котла 
рекомендуємо  змонтувати  в  систему  обв'язки  котла  акумулятор  тепла. 
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Акумуляційна ємність це добре теплоізольована посудина безпосередньо 
з'єднана з котлом. Оптимальна ємність посудини розраховується залежно 
від потужності котла і параметрів опалювальної системи . Опалення, 
підключене до акумуляційної ємності, споживає тепла стільки, скільки 
необхідно для забезпечення в даний момент нормального температурного 
режиму. У даному випадку котел працює тільки кілька годин на добу, 
можливо через день, в зручний для споживача час. 
Використання в опалювальній системі акумуляційної ємності з елементами 
автоматики дає відчутну економію палива і на порядок підвищує 
комфортність використання твердопаливних котлів. 

 
 

Система аварійного охолодження. 
 
 

У всіх котлах ВRS 16-65 BMT передбачено можливість встановлення 
змійовиків аварійного охолодження. Окремо придбаний змійовик і 
термостатичний клапан монтується на котлі і при закипання охолоджує 
котел проточною водою. Таку систему можна використовувати, за 
відсутності бойлера, для підготовки невеликої кількості ГВП . 

 
 

12 . Гарантія виробника 
 
 

12.1  Виробник гарантує заміну, протягом гарантійного терміну, що вийшли 
з ладу деталей і вузлів котла при виконанні умов викладених в цій 
інструкції. 
У термін «перший пуск» Виробник включає комплект робіт пов'язаних з: 
• оцінкою будівельної готовності об'єкта; 
• оцінкою відповідності об'єкта вимогам нормативних актів з охорони праці 
, в частині пристрою димових і вентиляційних каналів, наявності світлових 
прорізів, об'ємно - планувальні рішення тощо; 
• оцінкою відповідності використовуваного опалювального обладнання 
характеристикам об'єкта, проектам систем опалення та ГВП; 
• оцінкою відповідності мереж енергопостачання (електричної та газової) 
параметрам опалювального обладнання; 
• безпосереднім запуском обладнання в роботу. 
Введення   обладнання   в   експлуатацію   (перший   пуск)   та   інші   види 
технічного обслуговування проводяться відповідно з "Договорами на 
технічне     обслуговування"     між     Споживачем     і     "уповноваженою" 
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організацією відповідно до "Положення про комплексне обслуговування 
обладнання". 
12.2  Гарантійний термін - 24 місяці від дати першого пуску обладнання (за 
умови обов'язкового технічного обслуговування в перебігу перших 12 
місяців), але не більше 30 місяців від дати випуску котла. 
12.3     Гарантійні  зобов'язання  мають  юридичну  силу  при  дотриманні 
торговельними організаціями та споживачем правил зберігання, 
транспортування і експлуатації котла , наведених у «Керівництві з 
експлуатації» 
12.4 Підставою для забезпечення гарантійних зобов'язань виробника 
служить оформлений, безпосередньо після введення в експлуатацію , і 
спрямований на адресу виготовлювача « Контрольний талон » та акт 
введення в експлуатацію. 
12.5    Виробник не несе гарантійних зобов'язань і не гарантує ефективну 
роботу котла в таких випадках: 
• при недотриманні торговельною організацією і споживачем правил 
зберігання, транспортування та експлуатації котла. 
• при відхиленні параметрів енергоносіїв за межі регламентованих 
технічними характеристиками котла. 
•  при  порушенні  вимог  чинних  в  Україні  нормативних  документів  з 
охорони праці. 
• при недотриманні споживачем експлуатаційних обмежень 
•  при  недотриманні  споживачем  рекомендацій  «  Керівництва  з 
експлуатації» з монтажу, експлуатації та обслуговування апарату . 
•при проведенні робіт з введення котла в експлуатацію і технічному 
обслуговуванню котла організацією або фізичною особою не 
уповноваженими Виробником . 
• при ненадходження до Виробника оформленого (з відмітками виробника, 
торговельної   організації   і   організації,   що   проводила   перший   пуск) 
«Контрольного талона» 
• при несанкціонованому Виробником втручанні в конструкцію чи в 
налаштування котла. 

 
 

12.6  На котлах присутні елементи з матеріалів, що швидко зношуються, 
термін служби яких залежить від умов зберігання, транспортування і 
експлуатації обладнання тому гарантії не підлягають: шнур 
ущільнювальний на дверцятах котлів, жаростійкий вогнетривкий відбивач 



21 
 

на дверцятах котла, вогнетривка цегла, чавунні колосники, йоржики для 
чистки. 
12.7  Заміна  дефектних  вузлів  і  деталей  проводиться  Виробником  на 
підставі   Акту   дефектів,   підготовленого   організацією,   що   виробляла 
перший пуск (введення в експлуатацію) або організацією, що обслуговує 
котел. 

 

 
 
 

13 . Відомості про консервацію та упаковку. 
 
 

13.1     Консервація  котлів  -  за  ГОСТ  9.014,  термін  захисту  в  умовах 
зберігання  за ГОСТ 15150 - один рік. 
При зберіганні на тимчасово підготовлених майданчиках (під навісом) для 
антикорозійного захисту всі рухомі та різьбові з'єднання покриваються 
антикорозійним змащенням , котел накривається захисним чохлом. 
13.2  Для захисту внутрішньої (водяної) порожнини котла від забруднення, 
отвори патрубків повинні бути закриті заглушками. 
13.3  Відповідно до технічної документації котел поставляється замовнику 
без упаковки. На вимогу замовника обшивка на котел не встановлюється. 
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Свідоцтво про приймання 
 

Свідоцтво про приймання 
Котел водогрійний опалювальний    

 

заводський номер    
 

Виготовлений  і  прийнятий  відповідно  до  обов'язковими  вимоги  державних  стандартів 
України і визнаний придатним для експлуатації 

Начальник ВТК 
 

МП 
підпис П.І.Б. 

 

«_  »    20  р. 
 
 
 

Свідоцтво про пакування 
Свідоцтво про пакування 
Котел водогрійний опалювальний    

 

заводський номер    
 
Упакований згідно вимог, передбачених ДСТУ 2326-93 

 

 
 

посада підпис П.І.Б. 
 
 
 
 
«_  »_  20  Р. 
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Контрольний талон 
 

 Устаткування 
 

(тип, марка, заводський №) 
Дата виготовлення 
«_ »_ 
М.П. 

20 г. 

 

 Торгуюча організація, що реалізувала устаткування 
 

(поштова адреса й повна назва) 
 

 
 
 

Дата продажу 
«_  »_  20  г. 

 
М.П. 

 Організація,  що  проводила  введення  устаткування  в  експлуатацію  (  перший 
пуск) 

 
 
 
 

( поштова адреса й повна назва) 
 

 
 
 

Дата введення в експлуатацію 
«_  »_  20  г. 

М.П. 

 Інформація про виконавців, що проводили перший пуск 
 

ПІП № посвідчення підпис 
 

ПІП № посвідчення підпис 
 

 Інформація про місце установки встаткування і його власника 
 

Поштова адреса, повна назва організації або ПІП власника 
 

 
 

Виконавець 
 
Замовник 

підпис  прізвище виконавця 

підпис прізвище виконавця 
Дата оформлення контрольного талона 

«_  »_  _20  г. 



24 
 

 

Схеми підключення котла до опалювальної системи 
 

 
 

 
Рис. 5-а Схема підключення котла з бойлером гарячого водопостачання. 

 
Рис. 5-б Схема підключення котла з акумуляційною ємністю та змійовиком гарячого 

водопостачання. 




