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ДОРОГИЙ КЛІЄНТЕ! 

 

Дякуємо за вибір сучасного і легкого в обслуговуванні котла центрального 

опалення нашої продукції. Ви придбали, власне котел, котрий є 

загальновизнаним на ринку твердопаливних котлів. Мале споживання палива і 

невеликі габарити котла є його безсумнівними перевагами. 

НАША ФІРМА постійно працює над вдосконаленням виробів, особливий акцент 

роблячи на якість і здобуття найвищих енергетичних параметрів, які 

гарантують значні заощадження у видатках на обігрів дому. 

Твердопаливні котли центрального опалення нашої продукції, особливо ті, що 

обладнані електронним керуванням дозволяють пізнати високий комфорт 

користування. Також для зручності користувачів протягом всього періоду 

гарантії та по її закінченні, ми допомагаємо фаховими порадами в 

користуванні котлом. Дана інструкція була так розроблена, щоб кожен по 

ознайомленні з її змістом, зміг безпечно обслуговувати котел. 

Ми БАЖАЄМО задоволення з котла нашої продукції та багато тепла у Вашому 

домі! 

 

Фірма Rakoczy Stal Sp. Z o.o 
. 
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1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

 

Перед початком інсталяції і введення в дію котла потрібно уважно 

ознайомитися з інструкцією обслуговування і монтажу. 

 

 Сталевий водяний котел типу POPTER G і POPTER GS з верхнім 

спалюванням призначений для обігріву приватних будинків, малих торгових і 

промислових павільйонів. 
Котел не призначений для обігріву приміщення в якому він розміщений. 

Котел належить до так званого низькотемпературного типу, в якому температура 

води не перевищуєє 100 oC. Максимальний робочий тиск - 0,2 MPa(~ 2 технічні 

атмосфери). 
 

1.1  Видалення упаковки/утилізація 

 

 Упаковку з деревини і паперу можна спалити в обігрівальному котлі. 

Інші елементи упаковки усунути згідно з чинними положеннями охорони 

середовища. 

 

 

Пояснення символів: 

 

- Попередження! Небезпека!  
Означає що можна зазнати пошкодження 

тіла, а в особливих випадках під загрозою 

може бути життя! 
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- інформація, дуже істотна для 

правильного користування і експлуатації 

котла 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  ТЕХНІЧНИЙ ОПИС 

 

Котли POPTER G і POPTER GS (з вентилятором і електронним блоком 

керуванням) є сталевими, зварюваними, з так званим верхнім типом 

спалюванням. Водяний внутрішній плащ котла виконаний із сталевої бляхи 

гатунку S235JRG2. У нижній частині водяного плаща розміщений пальник з 

водною решіткою і  об'єднаним  очищувачем решітки. 
 

 До зовнішнього плаща зпереду котла  замонтовані засипні дверці з 

регулюванням притоку вторинного повітря,  нижні дверці пальника, пов'язані з 

дверцями для попелу, в яких знаходяться дверцята первинного притоку повітря 

і  у верхній частині знаходяться дверці для чищенння. Вентилятор у версії 

POPTER GS може бути монтований  з правої або лівої сторони котла. У нижній 

частині задньої стіни котла розташований вхід для води, що повертається з 

інсталяції, а нагорі ззаду котла є два виходи теплої води для поповнення 

системи. У верхній частині водного плаща по лівій стороні розташоване гніздо 

з внутрішнім ½'' різьбленням, призначене на термометр або датчик температури, 

а по правій стороні гніздо з внутрішнім ¾'' різьбленням для механічного 

регулятора таги. Вихлопні гази з котла відводяться  у верхній його частині 

каналом внутрішнього згорання, в якому розміщений є регулятор вихлопних 

газів. Зовнішня поверхня котла ізольована мінеральною вовною і закрита 

плащем, виконаним із сталевої бляхи, пофарбованої лаком . 

 
 

1. Внутрішній плащ 

 

2. Ізоляційний (мінеральна вовна) шар 

     і корпус. 
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3. Поверхня відбору тепла 

 

4. Затримувачі тепла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1           Технічні дані та розміри котлів 

ТЕХНІКО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПАРАМЕТРИ КОТЛІВ 

POPTER G,  POPTER GS 

Номінальна теплова потужність [кВт] 10 14 18 24 30 38 48 

Тепло, що віддається 

приміщенням 

[кВт] 0,4 0,7 0,9 1,3 1,5 2 2,4 

Орієнтовна площа обігріву* [м2] 60-100 90-140 120-180 160-240 200-300 250-380 320-480 

Макс. температура гарячої води [oC] 95 95 95 95 95 95 95 

Макс. робочий тиск води [MПа] 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Необхідна димохідна тяга [Пa] 15 20 20 25 25 25 30 

Потік маси вихлопів [гр./сек.] 12 16,5 19 25 32 40 49 

Середня температура вихлопів [oC] 250 250 250 250 250 250 250 

ККД при основному паливі, [%] 76 76 76 76 76 76 76 

Водяна ємкість [дм3] 30 40 50 60 70 83 100 

Ємкість комори спалювання [дм3] 30 43 57 71 93 116 183 

Вага котла [кг] 152 193 222 252 279 336 403 

Розміри котлів  

Висота  котла(H)** [мм] 1065 1135 1155 1155 1155 1295 1430 

Висота установки 

димопроводу(H1)** 

[мм] 820 890 910 910 910 1010 1145 

Ширина котла(S) [мм] 400 400 450 450 550 550 650 

Ширина котла з лапкою(S1)**** [мм] 590 590 640 640 740 740 840 

Довжина котла(L) [мм] 400 470 510 600 600 725 765 

Загальна довжина котла(L1) [мм] 670 710 750 840 840 965 1005 
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* Подані в таблиці орієнтовні площі будівлі, що обігрівається, мають всього лише наближений характер і подані при застосуванні основного 
палива. При застосуванні заміних палив слід ці величини скорегувати. За мінімальну прийнято величину потрібну для створення одиниці тепла, 

в розмірі 150 Ват/м2 а за максимальну - 100 Ват/м2. Висота приміщення 2,5м. Не бралося до уваги підігрів теплої води для користування(бойлер). 
* * Висота H і H1 може бути збільшена до 20 мм(регульовані ніжки котла). Висота H для котлів D(без керування) : - 75 мм 

*** В разі монтажу вентилятора по лівій стороні вимір S1 збільшується на 85 мм. Ширина S1 для котлів D(без керування) : - 100 мм 

 

Виробник зберігає за собою право на будь-які зміни, впроваджувані у рамках 

технічного удосконалення продукту. 

 

Підбір відповідної величини котла тобто відповідної теплової 

потужності, є головною умовою правильного функціонування котла і 

його економної роботи. Котел має бути підібрано так, щоб його 

номінальна теплова потужність відповідала величині будівлі, що буде 

обігріватися. Дані ці мають бути розраховані і подані в будівельному проекті,  

або в разі його відсутності, слід доручити виконання відповідних 

розрахунків(теплового балансу)   компетентній для цього особі.  
 

 Котел занадто малої потужності не забезпечить відповідної температури 

в будівлі, що обігрівається, натомість підбір котла занадто великої обігрівальної 

потужності, може спричинитись до поганих умов спалювання палива, помітно 

підвищеного смоління котла, забрудненням димового каналу також "потінням" 

внутрішніх поверхонь котла, що значно скорочує його довговічність. 
 

 

 

 

 
Виробник не несе відповідальність за поганий підбір величини 

котла до будівлі, що обігрівається ! 
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2.2 Опис продукту 

Котел складається з багатьох елементів, кожен з яких виконує важливу роль в 

його правильному функціонуванню. Елементи під номерами 8, 17, 18 є 

місцями в яких можна встановити додаткові елементи котла (регулятор тяги 

або електронне керування - вентилятор і блок керування), котрих не має в 

стандартному обладнанні котла. 

 
1.  Засипні дверці 

2.  Дверці пальника/попелу 

3.  Регулятор первинного повітря 
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4.  Дверці для чищення 

5.  Вхід води, що повертається, з інсталяції до котла 

6.  Виходи для води, що повертається з котла 

до інсталяції 
7.  Гніздо з різьбленням на термометр або 

датчик температури 

8.  Гніздо з різьбленням на регулятор тяги 

9.  Димопровід - канал внутрішнього згорання 

10.  Регулятор вихлопних газів 

11.  Корпус 

12.  Ніжки до регуляції котла 

13.  Механічна лапка очищувача решітки 

14.  Ручки дверцят 

15.  Регулятор вторинного повітря 

16.  Засліпка комори для попелу (з можливістю замонтовання вентилятора) 

17.  Місце до встановлення електронного блоку керування 

18.  Місце до встановлення клапана безпеки 

19.  Місце до вкручення зливного клапана 

2.3 Елементи обладнання котла 

 

До котлів без керування, в комплекті повинні знаходитися наступні 

елементи: 
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1. Зливний вентиль .................................  (1шт.) 

2. Вентиль безпеки ............................  (1шт.) 

3. Ніжки до регуляції котла ..................  (4шт.) 

4. Термометр (тільки у версії без керування)   (1шт.) 

5. Затримувачі вихлопних газів ............................  (2шт.) 

6. Ящик ....................................................  (1шт.) 

7. Подовжувач димопроводу ..............................  (1шт.) 

8. Лопатка  ....................................................  (1шт.) 

 

Затримувачі газів поміщаються на дорозі вильоту газів в каналі внутрішнього 

згоряння (поміщені між верхніми полицями теплообмінника). Спеціальна 

конструкція затримувача зменшує швидкість вильоту газів, що дозволяє 

ефективніше використовувати тепло газів (через що підвищується ККД котла). 
 

 

У осінньому і весняному періоді рекомендується виймання затримувача з котла. 

Коли температура назовні опускається нижче 0oC затримувач ставиться з 

поверненням. Під час перших декількох запусків в котлі може виступити 

скраплювання водяної пари, щоб протидіяти цьому явищу слід усунути 

затримувач з метою швидшого руху газів. 
 
 

Наші котли пристосовані також до самостійного 

встановлення регулятора тяги (до котлів без 

електронного керування),  якщо такого немає в 

стандартній поставці. 

 

 

3. МОНТАЖ котла 

 

Котел може встановити виключно особа(фірма), що володіє відповідними 

кваліфікаціями і повноваженнями в сфері монтажу і обслуговуванні котлів. 

 

Монтаж системи центрального опалення повинен 

проводитись відповідно до чинних національних вимог 

стандартів та норм, що застосовуються при відкритій системі 

опалення 
 
Установка котла в закритій системі з мембранним розширювальним баком 

НЕПРИПУСТИМА. 
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Робота котла в закритій системі спричиняє за собою втрату прав 

на безкоштовні, виникаючі з гарантії, ремонти і загрожує здоров'ю 

та життю  користувачів. 

 

  3.1 Доставка котла 
 

Котли типу POPTER G і POPTER GS доставляються прикріпленими до палет 

в змонтованому стані. Перед монтажем потрібно зняти котел з палети. Перед 

початком під'єднання котла до системи слід докладно познайомитися з 

інструкцією обслуговування і монтажу, а також перевірити чи всі компоненти 

справні і котел є зкомплектованим (дивись пункт 2.2). 
 

  3.2 Монтаж елементів обладнання котла 

 

Елементи котла, які слід встановити самому, були зазначені в пункті 2.2 даної 

інструкції. Монтаж полягає головним чином у вкладенні або загвинчуванні 

елементів у відповідні місця в котлі, зазначені в пункті 2.1 даної інструкції. До 

наших котлів можна придбати також механічний регулятор тяги, який 

полегшує користування котлом і механічно управляє його роботою. 

 

 3.2.1 У версії POPTER G (регулятор тяги) 
 

Регулятор тяги є автоматичним 

термостатичним пристроєм, 

призначеним до регулювання 

температури в котлах, опалюваних 

твердим паливом. Термостатичний 

наконечник регулятора, під впливом 

зміни температури води в котлі, при 

допомозі важеля і ланцюжка 

відкриває або прикриває заслінку, 

збільшуючи або зменшуючи притік 

повітря до комори спалювання. 

Встановлення регулятора тяги  

полягає в тому, щоб його загвинтити 

безпосередньо до водного плаща. 

Установка потрібної температури 

котла забезпечується правильною 

установкою ручки на регуляторі. 

Широкий діапазон регулювання 

температури і висока якість виконання забезпечують комфортабельне 
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обслуговування котла  
 

1. Регулятор тяги(регулятор температури) 

2. Важіль регулятора тяги 

3. Маскувальний комір 

4. Ланцюжок регулятора тяги 

5. Конусний(для опору важеля) елемент 

6. Блокуючий гвинт 

 

 

  3.2.2    Монтаж регулятора тяги 
 

Монтаж регулятора тяги слід виконувати на зимному і позбавленому води 

котлі. 

1. Вкрутити гвинт (конусний 3/4") у відповідно підготовлену втулку в котлі, 

зєднання має бути щільне і забезпечувати відповідну направленість: 

- при вертикальному монтажі регулятор тяги мусить бути закріплений в такий 

спосіб щоб важіль регулятора знаходився в цій самій площині що важіль 

спереду регулятора тяги. 

- по установці ручки на 60°C вкласти важіль в місце заглушки, перемістити в 

бік так щоб ланцюжок знаходився в осі з місцем зачепу на дверцях тяги котла і 

заблокувати(блокуючим гвинтом). Плече з ланцюжком має бути направлене 

легко вниз (близько 2-5%). 

 

 

 3.2.3    Регулювання механічного регулятора тяги 
 

Регулювання полягає в зміні довжини ланцюжка : 

- установити ручку на 60°C 
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- розпалити в котлі, відкриваючи вручну дверці тяги котла 

 

 

Коли температура води досягне 60°C і стабілізується слід прикріпити ланцюжок 

на дверцях тяги котла, в такий спосіб щоб при натягненому ланцюжку дверці 

залишилися привідкриті приблизно на 1мм (надмір ланцюжка можна відтяти). 

 

Правильно встановлений і відрегульований регулятор тяги повинен по 

досягненні котлом обраної температури спричинити закриття клапана допливу 

повітря. Після спаду температури в котлі, клапан автоматично відхилиться 

збільшуючи притік повітря. 

 

 3.2.4 У версії  POPTER GS 
 

  Котел Popter GS є більш економний і більш зручний в користуванні 

завдяки електронному блоку керування і  вентилятору, які і контролюють 

запрограмований через користувача процес спалювання. Цей котел не має в 

комплекті елемента номер 4 (термометр — блок керування сам міряє 

температуру). При купівлі блок керування вже встановлений і закріплений до 

котла. 

 

 

 

 До самостійного монтажу залишається закріплення і під'єднання 

вентилятора. 
 

Інструкція монтажу вентилятора до котла 
 

До складу обладнання входить: 

 

- Вентилятор RV 14 R - 1 шт. 

- Болт закріпний M6, - 4 шт. 

- Підкладка під болт M6 - 4 шт. 

- Гайка M6 - 4 шт. 

- Гайка M8 - 2 шт. 

- Закріпний Комір - 1 шт. 

- Прокладка - 2 шт. 

- Метеликоподібна Гайка M8 - 4 шт. 

- Заглушка попільника - 2 шт. 

- Клямки закріплюючі провід - 2 шт. 

 

Рекомендується монтувати вентилятор згідно наступної схеми: 
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 Вентилятор ми можемо змонтувати з правої або лівої сторони котла 
1. Відкрутити заглушку і прикріпити прокладку(1) із закріпним коміром (2) до 

боку попільника гайками  M8 (2 шт.) 

2. Пригвинтити вентилятор (3) до коміра болтами і гайками M6 (4 шт.) (рис.1) 

3. Силовий провід під'єднуємо до вентилятора за допомогою комп'ютерного 

роз'єму 

4. Силовий провід прикріплюємо ззаду і збоку котла клямками до      корпусу 

(4) в раніше підготовлені отвори, так щоб дріт не торкався попільника (рис.2) 

5. Отвір, не використаний по другій стороні котла, слід забезпечити заглушкою 

з прокладкою двома метеликоподібними гайками M8(2 шт.) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

        рис.1         рис. 2 
 

  

 

 3.3 Установка котла 
 

Котел в принципі не вимагає фундаменту і здійснюється його безпосередня 

установка на підлозі. Підгрунтя, на якому встановлений котел має бути 

вогнебезпечне, рівне та достатньо витривале з огляду на масу котла. 

Котел має бути так установлений, щоб забезпечити доступ до нього з усіх боків 

також щоб стіни не утруднювали засип палива, очищення комори спалювання і 

попільника, чищення каналів. 

 

Рекомендовані відстані котла від стін: 
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A- не менше ніж 1 м 

B- не менше ніж 0,6 м 

C- не більше ніж 0,5 м 

 

Приміщення, в якому монтується котел повинне 

відповідати чинним нормам країни, в якій 

монтується даний виріб. Приміщення котельні 

мусить мати відповідну вентиляцію, витяжку. 

 

 

 

 
Для цієї мети служать: 

1) канал допливу повітря ззовні, затулений гратами 

на висоті 15 см над підлогою проте не менший ніж 

200 см2 в розрізі, котрий забезпечуватиме притік 

повітря для спалювання в кількості щонайменше 2 

m3/год на   1 кВт потужності, встановленого котла. 

2) канал  витяжний, гравітаційної вентиляції з 

отвором вильоту під склепінням котельної,  не 

менший ніж 140x140 мм. у розрізі. 

 

 

 
На котлі або поблизу нього не можна зберігати легкозаймистих предметів і 

матеріалів. 

 

 

  3.4 Під'єднання котла до димаря 
 

 Канал вильоту газів (димопровід) слід під'єднати до димаря за 

допомогою труби, виконаної із сталевої бляхи, яку слід щільно насадити на 

виліт димопроводу і осадити в димарі, також відповідно ущільнивши. Труба 

повиненна легко підніматись вгору і її довжина повинна становити max 0,5 м. 

  

 Дуже істотний вплив на правильну роботу котла має відповідна висота і 

розріз димаря. Мінімальний розріз димаря не може бути менший від розрізу 

димопроводу. Для забезпечення перед подувами вітру димар має бути 

виведений вище даху будівлі не менше ніж на 1,5 м. 
 

Потужність 

котла 

Виміри димового 

каналу 

Мін висота 

димаря 

Потреба повітря 

10 кВат. 150x150 мм мін. 5 м 19m3/год. 

14 кВат. 200x200 мм мін. 6 м 23m3/год. 
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150x150 мм мін. 12 м 

18 кВат. 150x150 мм мін. 10 м 32m3/год. 

24 кВат. 150x150 мм мін. 10 м 38m3/год. 

30 кВат. 150x150 мм мін. 18 м 58m3/год. 

38 кВат. 200x200 мм мін. 12 м 70m3/год. 

48 кВат. 200x200 мм мін. 12 м 70m3/год. 

 

 

 Рекомендовані мінімальні висоти димаря, а також потрібного повітря до 

спалювання, згідно потужності встановленого котла. 
 

 

Димохідний канал, до котрого під'єднаний котел, має бути 

вільним від інших під'єднань і бути щільним. Комин мусить 

бути виконаний з матеріалів, дозволених до застосування в 

конструюванні коминів і бути стійким до деструктивної дії 

мокрих газів, тобто стійкий до конденсату. 
 

 

 

У випадку димаря, котрий знаходиться ззовні будівлі, він повинен бути 

утеплений. Труба, що з'єднує котел з димарем, повинена легко підніматись до 

гори. Неприпустимим є монтування котла так, щоб його під'єднання 

утруднювало вихід газів. 

 

 

 

 

 

Занадто слабка димохідна тяга спричиняє утворення водяної пари на стінках 

теплообмінника, що призводить до швидкого знищення котла. Може також 

спричиняти диміння з котла (з верхніх дверцят або з отворів для чищення). 
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Правильне і неправильне під'єднання котла до димаря. 

 
Правильне і неправильне під'єднання котла до димаря. 
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Увага! 
 У котельній застосування витяжної механічної вентиляції 

неприпустиме. 

 
  3.5 Під'єднання котла до системи опалення 
З метою під'єднання котла до системи опалення слід виконати наступні дії: 

- під'єднати до системи підвід поповнюючої і поворотної води 

- перевірити і встановити елементи котла 

- під'єднати водопровід до входу наповнення водою котла 

- Наповнення системи з мережі водопроводу, може бути зреалізоване через 

зливний вентиль котла за допомогою еластичного шланга, який по 

наповненню інсталяції та закриттю крану слід від'єднати. Слід також 

звернути увагу, щоб тиск під час простоювання котла не був вищим 0,1 

МПа( 1 технічна атмосфера). 

- Інсталяція центрального опалення мусить відповідати національним чинним 

технічним нормам і стандартам, що застосовуються до відкритої системи 

опалення. 
 

Найважливіші вимоги, що повинні виконуватись в інсталяції 

центрального опалення: 

 
a) труба безпеки, бачок повинен знаходитися всередині будівлі де температура 

не опускається нижче 0 o C, або мають бути так утеплені, щоб не замерзали. 
б) посудина бачка(збірника води) повинна володіти об'ємом щонайменше 4% 

об'єму води, що знаходиться, в інсталяції 

в) труба безпеки (від бачка до котла) повинна володіти внутрішнім діаметром, 

не меншим ніж 25 мм 

г) діаметр циркуляційної труби має бути рівний щонайменше 20 мм 

д) на вищезазначених трубах не можна інсталювати жодних вентилів(кранів) а 

також труб, в свою чергу посудину бачка (збірника води) слід забезпечити 

перед замерзанням. 

е) інсталяція Ц.О повинна забезпечити в аварійних (наприклад: відсутність 

струму, аварія обігової помпи, аварія регулятора тяги або електронного sблоку 

керування) ситуаціях відбір тепла з котла так, щоб він не піддавався перегріву. 

ж) поблизу котла рекомендується встановлення манометра і вентиля безпеки 

 

УВАГА!!! ВИРОБНИК З МЕТОЮ БЕЗПЕКИ ЗАБОРОНЯЄ 

ВИКОРИСТАННЯ ВЕНТИЛІВ БЕЗПЕКИ, МІНІМАЛЬНИЙ 

РОБОЧИЙ ТИСК ЯКИХ БІЛЬШЕ НІЖ 2,0 БАРИ(0,2МПа)!!! 
 

Твердопаливного котла  не можна цілком вимкнути. Навіть при цілковитому 

вимкненні притоку повітря до комори спалювання (через закриття клапана або 

вимикання вентилятора) не спричинить його згасіння. Розжарене паливо 

виділятиме тепло спричиняючи зростання температури води. В разі відсутності 

відбору тепла через інсталяцію, це може призвести до перегріву котла а також 
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інсталяції Ц.О. і як результат, їх пошкодження. Особливо стосується це сучасних 

інсталяцій з примусовою циркуляцією води, а також з замонтованими 

термостатичними клапанами. Тому обігрівальна інсталяція має бути так 

зпроектована, щоб в аварійних ситуаціях (відсутність струму, аварія насосу, 

блоку керування) було забезпечено відбір тепла з котла. Можна це зробити через 

підєднання акумулюючих збірників тепла або термічного забезпечення. 

Належить це до обов'язків майстра-інсталятора. 

 

Виробник не відповідає і не обіймає гарантією неполадок, що 

виникли, внаслідок неправильного встановлення, 

недотримання положень і норм, а також даної інструкції 

обслуговування, монтажу і експлуатації. 
 

Мінімальна температура роботи котла становить 60 O C. 
Максимальна температура роботи котла  95 O C. 
 

3.6 Під'єднання котла в закритій системі опалення 

 

Підключаючи котел до закритої системи потрібно обладнати систему пристроєм 

для відводу надлишкового тепла, може це бути, наприклад, буферна ємність, 

змійка безпеки або інше технічне рішення, що відповідатиме чинним нормам 

обладнання закритої системи опалення. Наша компанія пропонує 

використовувати двосторонній термостатичний клапан (тип DBV1) фірми 

Regulus. Встановлювати клапан може тільки особа, що пройшла відповідне 

навчання. Для безперебійного функціонування двосторонньої термостатичного 

запобіжного клапана повинно бути забезпечено правильність напрямку перебігу 

холодної та гарячої води, вказаному на корпусі клапана. Запобіжний клапан 

встановлений в основному на виході гарячої води або безпосередньо в котлі в 

його верхній частині, де нагріта вода поповнює систему опалення. 

 

 

Забороняється використання замкненої системи для опалення 

будівель, де водопровід під'єднаний до гідрофору. У таких 

системах, існує можливість одночасної втрати електричної 

потужності насоса гідрофора і  насоса системи опалення, що 

призводить до перегріву котла без можливості його аварійного 

охолодження. 
 

 

Слід зазначити, що вода, що виходить з котла має високу 

температуру, близько 95 ° С, і тому каналізація, в яку буде 

розвантажуватись котел, обов'язково повинні бути придатна 

для цієї мети, відповідно підготовлена і забезпечена. 
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Робота котла в закритій системі без встановлених пристрою для 

відводу надлишкового тепла, загрожує здоров'ю і життю її 

користувачів, а також до втрати гарантії. 

 

 

Схема під'єднання клапану безпеки 
 

Клапан DBV1 повинен бути встановлений безпосередньо за одним з виходів 

води з  котла (п.2.3 пункт 6). Під час установки клапана DBV1, переконайтесь 

що  замонтований роз'єм  ¾ ", або на трубі або на котлі, дозволить повністю 

зануритись термостатичній частині клапана. Після установки клапана на місці 

"C" (малюнок вище), підключити дренажну трубу, якою буде випущена гаряча 

вода з котла. До входу "А"  підключіть холодну воду, яка після включення 

клапану буде охолоджувати котел. На вході холодної  води потрібно встановити 

фільтра для захисту клапана від забруднення. До виходу "B" підєднується труба, 

яка буде з'єднана з поворотною водою із системи опалення в безпосередній 

близькості від котла. 
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Позиції роботи клапану  DBV1 
Запобіжний клапан повинен бути встановлений горизонтально. Коли він 

встановлений горизонтально, необхідно, щоб вихід гарячої води було 

направлено вниз. DBV1 Не встановлюйте клапан головою вниз. 

 

 

 
Схема підєднання клапану DBV1 з котлом POPTER 
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4. ІНСТРУКЦІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

    
 

 

 

 4.1 Правила Техніки Безпеки при обслуговуванні котла 
 

При обслуговуванні котла слід виконувати наступні рекомендації: 

 

1. Кожному відкриттю засипних дверцят мусять передувати наступні дії: 

 

а.  Закрити дверці первинного притоку повітря 

Для котла у версії GS (з блоком керування і вентилятором) вимкнути блок 

б. Цілком відкрити дросель газів на димопроводі 

c. Привідчинити засипні дверці близько на 10 мм і зачекати, щоб природня 

тяга повітря провентилювала засипну комору 

д. Під час відкриття дверцят ніколи не слід наближати обличчя до них і 

ставати навпростець котла. Це загрожує небезпекою отримання опіків. 

2. Всі роботи, пов'язані з  обслуговуванням котла слід виконувати в 

рукавицях і захисних окулярах а також в головному уборі. 

3. Під час чищення котла потрібно добре провітрювати котельню. 

4. Чищення котла виконувати при максимально відкритому дроселі газів. 

5. Попіл з котла слід усувати до негорючого контейнера. 

 

Працюючий котел повинен бути під регулярним наглядом 

   
Під час інтенсивної роботи котла, дверці можуть нагріватися 

до високих температур. У такому випадку слід зберігати 

особливу обережність - дотикання дверець загрожує опіком. 

 

Котел може обслуговуватися виключно дорослими особами, 

які ознайомилися з інструкцією обслуговування. 

Неприпустимим є залишати дітей без нагляду поблизу 

працюючого котла. 
   

 

 4.2 Паливо 
 

Основним паливом для котлів POPTER G, POPTER GS є кам'яне вугілля типу 

31, 32 сорту горіх І, II паливної енегрії не меншої ніж 28 МДж/кг. 
Як замінне паливо можна застосовувати деревину а також біомасу (щепи, 

брикети). Деревина, призначена до паління в цьому котлі, мусить бути сухою, 

вологістю max. 20%. Таку вологість деревини можна отримати мінімум по 

річному його сезонуванню. Можна також спалювати суміші цих палив у 

відповідних пропорціях до їх виду, якості і грануляції. При використанні  
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замінних палив слід очікувати можливе зниження  номінальної потужності  

котла, його ККД і бути готовим до необхідності частішого чищення котла. 

Паливо має бути сухим. 

 

 
Забороняється  спалювання в котлі: сміття, відходів 

легкозаймистих речовин і штучних матеріалів 

 

 

  4.3 Наповнення водою котла і системи Ц.О. 
 

Перед початком розпалювання палива в котлі, слід наповнити водою цілу 

опалювальну систему і також відповітрити її. Наповнування слід проводити 

повільно, щоб не наступило різке зростання тиску в системі. Для перевірки, чи 

система наповнена правильно слід відкрутити на кільканадцять секунд вентиль 

на сигнальній трубі - безперервний виплив води з труби свідчить про те, що вода 

заповнила бак (збірник води), розміщений в найвищій точці системи. 

 

             4.4 Введення в експлуатацію котла 
 

Перед введенням в експлуатацію котла слід перевірити, чи котел а також ціла 

система опалення є щільною і справною, чи наповнена водою, чи не наступило 

замерзання води в трубах і баку (збірнику води). Потім слід цілком відкрити 

нижні дверці попільника і дросель газів в каналі димоходу. Розпалювання 

повинно відбуватися повільно, найкраще папером і малими шматками деревини, 

на котре по розпалюванню і досягненню котлом заданої температури, 

докладається потрібна кількість палива. Не рекомендується завантаження цілої 

комори паливом і потім розпалювання, тому що це може  призвести до різкого 

зростанням температури в котлі і системі, а навіть до закипання. В разі паління 

вугіллям, особливу увагу слід звернути на велику комору спалювання, тобто 

найкраще буде розпалювати деревиною, а вже потім досипати вугілля малими 

порціями так, щоб температура води в котлі була стабільна і не виступало 

надмірне виділення сажі. При одноразовому завантаженні більшої кількості 

вугілля, рекомендується розпалювання палива від гори. Регулювання  

інтенсивності горіння, а тим самим продуктивності котла, слід провести через 

відповідну регуляцію дверцят допливу первинного повітря, розміщених в 

дверцях попільника. Додаткове регулювання відбувається при допомозі  дроселя 

газів, який можна встановити в довільне положення регулюючим важелем. 

Якість спалювання можна додатково регулювати через притік вторинного 

повітря, відкриваючи або закриваючи відповідні дверці. 

В разі згашення вогню в котлі під час розпалювання, слід очистити пальник, 

провентилювати канали виходу газів котла,  зачекати близько 5 хвилин і 

розпочати розпалювання знову. З метою усунення попелу а також шлаку з 

нижнього шару горіння, потрібно натиснути кілька раз лапку очищувача 

решітки. 
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Кожного разу слід звертати увагу, щоб лапка очищувача 

залишалася в горизонтальному положенні, - інше положення 

загрожує її знищенню. 
 

Неприпустимо і заборонено є доповнення води в котлі під час його роботи, 

особливо коли котел сильно розігрітий, оскільки таким чином можна 

спричинити його пошкодження або тріщину. 

 

 4.5 Докладання  палива 
 

Під час відкриття дверець ніколи не слід наближати обличчя 

до них і ставати навпростець котла. Загрожує це небезпекою 

отримання опіків. 

 

Одноразового завантаження основного палива вистачатиме на мінімум 4 години 

роботи з номінальною потужністю. При роботі з меншою потужністю цей час 

подовжується  на декілька годин. В процесі нормальної експлуатації котла, його 

обслуговування полягає в періодичному підкладанні палива через засипні 

дверці котла. 

 

 У версії Popter GS докладаючи паливо в комору спалювання слід 

вимкнути блок керування, потім повільно відкрити засипні дверці, доповнити 

паливо, закрити дверці і знову ввімкнути блок керування. 
У версії Popter G докладаючи паливо в комору спалювання слід 

прикрити дверці первинного повітря, повільно відкрити засипні дверці, 

доповнити паливо, закрити дверці і знову відкрити дверці первинного повітря. 
 

 
Перед відкриттям дверець слід відкрити дросель газів в 

димопроводі. 

 

  4.6 Завершення роботи котла 
 

Після закінчення обігрівального сезону не слід спускати воду з котла і 

системи. 

 Перед закінченням експлуатації слід вимкнути живлення котла, по 

догоранню палива в коморі спалювання слід максимально відкрити дросель 

газів в димопроводі з метою швидкого охолодження котла. Потім очистити 

стінки комори спалювання, решітку, канали виводу газів, димопровід, а також 

усунути шлак і попіл. На літній період не слід спускати воду з котла і системи 

центрального опалення. Спускання води з системи може наступити тільки у 

виняткових випадках, наприклад при виконанні ремонтних робіт. 
 

При довшій перерві в роботі котла (наприклад літній період)  

його слід вичистити і законсервувати. 
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 4.7 Аварійне затримання роботи котла 
 

В разі аварійних ситуацій, таких як перевищення температури води в котлі вище 

95OC (випаровування води, що проявляється стуками в системі опалювання), 

тріщини труб, обігрівачів, також інших загроз для безпечної експлуатації котла, 

потрібно: 
 

- усунути паливо з комори спалювання до бляшаного контейнера, дбаючи 

про те, щоб не обпектися і не піддатися отруєнню. Паливо із попільника 

усунути назовні. Забороняється гасити паливо в приміщенні - назовні 

можна гасити водою з відстані 3м. малими струменнями води 

- відкрити цілком дросель газів а також всі дверці котла 

- провентилювати котельну 

- усунути причину аварії 

- перевірити ступінь наповнення системи водою і можливо доповнити її 

стан. 

- приступити до розпалювання котла. 

 

Під час роботи котла забороняється додавання до системи холодної води. У такій 

ситуації слід невідкладно усунути палаюче паливо з котла, залишити котел до 

охолодження, наповнити водою, виконати підготовчі дії і знову розпалити котел. 

Додавання холодної води при розігрітих стінках теплообмінника  котла 

небезпечне і загрожує знищенню котла. 

 

4.8 Розлади у роботі котла 

 

 При перших розпалюваннях з котла може витікати вода, це 

зконденсована (конденсат) на холодних стінках котла водяна пара. Може це 

створити враження, що котел протікає. Явище це зникає після розігріву цілої 

системи і осіданню пилу на зовнішніх стінках котла, тобто по декількох 

розпалюваннях в котлі. 
 

 Також під час паління при низькій температурі (нижче 60OC), на 

внутрішніх стінках котла осідає конденсат, який стікає до комори попільника. 

Якщо виступає велике заволоження засипної комори, навіть якщо температура 

котла перевищує 60OC,  це означає, що застосовуване паливо має в собі занадто 

багато води. 
 Смоління котла наступає в умовах низької робочої температури котла і 

також низької температури газів. У такому випадку слід підняти температуру 

при якій працює котел. 

 Смола створюється також, коли кількість повітря до спалювання занадто 

мала, може це бути спричинене відсутністю притоку свіжого повітря до 

котельні, або коли котел працює увесь час з мінімальною потужністю. Слід тоді 

вантажити до котла малі порції палива або замонтувати додатковий приймач 

тепла, наприклад буферну акумулюючу ємність. 
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Прояви Можлива причина Спосіб усунення неполадки 

1. Надмірне 
видобування диму з 
котла. 

Нещільне закриття 
дверцят 
 

Відрегулювати петлі дверець, 

замінити ізоляційний шнур 

Недостатня димохідна 
тяга. Засмічений 
димохідний канал 

Вичистити димар 

Нещільність або звуження в 
димарі, димопроводі 

Усунути нещільності 

Інші пристрої, під'єднані до цього 
самого димохідного каналу 

Замонтувати котел у відповідному 
димохідному каналі. 

Закінчення димаря нижче 
найвищої точки даху 
 

Пристосувати димар до вимог, 
представлених в таблиці на сторінці 
15. 
В деякій мірі допоможе виймання 
затримувачів газів з котла. 

2. Котел не досягає 
заданої температури 

Невластиве постачання повітря 
потрібного для спалювання 

Слід відповідно відрегулювати 
притік повітря дверцятами. 
Перевірити і можливо спорожнити 
попільник з попелу 

Забруднення каналів витоку газів  
або теплообмінника котла 

Слід вичистити канали  витоку газів 
і теплообмінник 

Недостатній притік свіжого 
повітря до котельні 

Забезпечити відповідний притік. 
дивися пункт. 3.3 

Спалювання невідповідного палива Дивися пункт 4.2 інструкцій. Слід 
застосовувати відповідне паливо 

Погано підібраний котел -   
занадто мала потужність 

Отеплити будівлю, котра 
опалюється 

3. Поява води в 
котлі (потіння 
котла) і/або смоли 

Робота котла із занадто низькою 

температурою - нижче 60OC. 
 

Підвищити температуру роботи 
котла вище 60OC. 
 

Недостатній притік свіжого повітря 
до котельні 
 

Забезпечити відповідний притік. 
дивися пункт. 3.3 
 

Занадто вологе паливо 

 
До паління не можна застосовувати 
мокре паливо. Вологість повинна бути 
не меньша 20% 
 Котел  занадто великої потужності Не наповнювати цілої комори котла 
паливом 
Забезпечити додатковий відбір тепла 
напр. через замонтування буферної 
акумулюючої ємності 
 
 

Утруднений відвід газів Вийняти затримувачі 
Відкрити дросель на димопроводі. 
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4.9 Очищення і консервація котла 

 

З метою економічної експлуатації котла, слід утримувати в чистоті комору 

спалювання і конвекційні канали. Сажа, пил, що виникають в результаті 

спалювання, спричиняють зниження ефективності і ККД котла.  Перед початком 

очистки конвекційних каналів слід вийняти з котла затримувачі газів. 

 

Котли з верхнім спалюванням мінімум раз на тиждень вимагають 

докладного очищення каналів з попелу і інших осадів, особливо верхнього 

каналу. Брак чищення верхнього каналу унеможливлює правильний відвід 

продукту спалювання - "котел задихається". Не відведена водяна пара і 

кислий конденсат залишаються в котлі, спричиняючись до його корозії. 

Наслідком цього є пошкодження внутрішніх стінок котла (котел піддається 

знищенню). 

 

До видалення всіляких забруднень усередині котла служить очищувач(лопатка) 

(пункт 2.2 Елементи обладнання котла: номер 8). 
 

4.10 Довговічність котла 

 

Довговічність котла залежить від його умов роботи!!! 

 

 Часта робота при температурі нижче 60OC спричиняє "потіння котла" 

тобто утворення на стінках теплообмінника суміші води і спалюваних газів, 

утворюючи сильні корозійні зєднання. Брак чищення котла спричиняє 

зменшення димохідної тяги, погані умови спалювання і значно знижує 

температуру вихідних газів в свою чергу спричиняючись до засмічування котла 

і димового каналу смолою. 
Забороняється безперервна робота котла з потужністю, що нижча половини 

номінальної потужності котла. 

 

Недотримання поданих в інструкції рекомендацій, 

експлуатація котла при температурах, нижчих від 60OC, 

спричиняють глибоку корозію сталевого корпусу котла, в 

наслідок чого скорочується довговічність котла, в деяких 

випадках котел може піддатися корозії вже впродовж перших 

2 років користування. 
 

Якщо котел працює на низьких температурах рекомендується раз на тиждень 

близько на 2 години підвищити температуру до 80-85OC, що дозволить осушити 

стінки теплообмінника а також випалити смоли і інші шкідливі зв'язки, які 

утворюються на стінках. Чищення котла слід виконувати регулярно, не 

зважаючи на те, що котел працює правильно, оскільки це збільшує ККД, 

продуктивність, ощадливість палива і довговічність котла. 
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УВАГА!!! Якщо котел після завершення обігрівального 

сезону не вживається,  його слід докладно вичистити і 

законсервувати (найкраще маслом). Забороняється  

залишення сажі в котлі в літньому сезоні. Залишена сажа 

поглинає вологість з оточуваного середовища, спричиняючи 

пришвидшену корозію котла. Пошкоджень, що виникли, в 

результаті глибокої корозії гарантія не обіймає. 
 

ВИРОБНИК РЕКОМЕНДУЄ! 

З метою запевнення оптимальної роботи котла протягом всього часу 

експлуатації, ми рекомендуємо обладнати інсталяцію чотиридорожним 

змішуючим клапаном, який, відповідно керований, допоможе в утриманні 

температури води в котлі не нижче 60OC (рівень точки роси газів), а температура 

в системі Ц.О. зможе бути довільно регульованою. Гарантуватиме це довголітню 

працю котла, що багато разів зкомпенсує видаток на чотириходовий клапан. 

 
1. Котел 

2. Чотиридорожний змішувальний клапан 

3. Фільтр 

4. Циркуляційний насос 

5. Відтинаючий (2шт) клапан 

6. Диференційний клапан 

7. Обігрівачі (приймачі тепла) 

8. Бак (збірник води) разом з трубкою для відповітрення. 
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5.  ОБСЛУГОВУВАННЯ КОТЛА У ВЕРСІЇ 

З ЕЛЕКТРОННИМ КЕРУВАННЯМ POPTER GS 

 

5.1 Безпечна експлуатація котла у версії з електронним блоком 

керування 

 

Котел з електронним блоком керування слід під'єднати до 

мережі змінного струму 230V, 50Hz через правильно 

встановлене електричне, заземлене гніздо з запобіжником 

10A. Заземлення котла повинно відповідати чинним нормам.  
 

Виробник зрікається будь-якої відповідальності при можливій шкоді, яку 

може отримати особа чи предмети, внаслідок невиконання обов'язків, 

вказаних в цьому приписі.   
 

Котельна мусить бути сухою, силовий провід забезпечений від 

пошкодження. 

 Якщо виникне необхідність застосування подовжувача, то це може 

бути тільки одногніздовий сертифікований подовжувач із заземленням. 

Слід забезпечити гніздо подовжувача від залиття водою. 

 

Якщо силовий провід піддасться пошкодженню, то він має 

бути замінений особою, котра володіє відповідними 

повноваженнями. 
 

 

В разі перегріву котла, тобто при роботі вище 95OC слід 

негайно від'єднати котел від електричної мережі і доручити 

перевірку електричної системи котла і блоку керування особі, 

котра володіє відповідними повноваженнями або 

виробникові. 
 

  
Система опалення, до якої під'єднано котел мусить бути 

заземленою. 

 

 

Котел може обслуговуватися виключно дорослими особами, 

які ознайомилися з інструкцією обслуговування. 

Неприпустимим є залишати дітей без нагляду поблизу котла. 
 

Відкриття засипних дверцят повинно відбуватися при вимкненому 

вентилятору. 
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Всі ремонтні роботи можуть виконуватись тільки після 

від'єднання котла від електричної мережі. 

 

  

В разі відсутності електричної напруги, котел може працювати без блоку 

керування на натуральній тязі, за умови гравітаційного відбору тепла. З цією 

метою слід відкрити дверці допливу вторинного повітря. 

 

В випадку короткотермінового браку напруги (2 - 3 години), в 

котлі все ще залишаєтиметься джерело вогню, яке може 

спричинитися до повторного початку роботи котла з блоком 

керування (у випадку раптової появи напруги), і може це 

наступити в різкий (вибуховий) спосіб, тому не слід перебувати 

поблизу дверцят і не слід заглядати всередину котла (дверці 

мають бути зачинені) 
 

 5.2 Зауваження, що стосуються обслуговування 
 

Електронний блок керування під'єднати до гнізда 

Під час розпалювання слід максимально відкрити дросель газів. 

 

 Час від часу трапляється, що котел переступає задану через 

користувача температуру, причиною того є надмірно сильна природня тяга. 

Тому рекомендуємо звернути особливу увагу на самому  початку 

користування котлом. В випадку значного перевищення температури, 

заданої на котлі (10 - 20 oC), слід відрегулювати заслінку вентилятора. 

Регулювання відбувається через зміну положення тягарця. 
 

УВАГА!!! 
Електронний блок керування може бути під'єднаний тільки 

до гнізда із заземленням! 

 

При відсутності заземлення або короткого замикання його з масою, можуть 

виникнути похибки і помилки в роботі насосу і вентилятора, крім того блок 

керування може бути пошкоджено (в випадку короткого замикання). В такому 

випадку блок керування не підлягає гарантії. 

 

 5.4 Під'єднання насосу Ц.О. 
Блок керування володіє виходом, що управляє насосом Ц.О. Насос потрібно 

замонтувати, згідно інструкції, доданої до насоса. 

 
Електричне під'єднання мусить бути виконане тільки 

особами, що володіють відповідними електричними 
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повноваженнями. 

          

                5.5  Ліквідація котла по закінченні терміну придадності. 
 

Котел з електричним обладнанням демонтується через відкручення частин, 

зкріплених болтами, а зварюване зєднання, шляхом розтину. Перед утилізацією 

котла, слід від'єднати блок керування разом з дротами, які підлягають 

селективному збору відпрацьованого електроустаткування. Інші елементи котла 

підлягають нормальному збору  відходів, головним чином, як сталевий злом. 

 

Виробник рекомендує заховувати обережність при демонтажі 

котла через застосування відповідних ручних і механічних 

знарядь, як і засобів особистого захисту таких як: рукавиці, 

спецодяг, окуляри, фартух і т.п. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


