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Котлите от типа КАРБОРОБОТ се използват за топлоснабдяване на жи-
лищни домове хотели, парници, а също във всички места, където е нужна
непрекъсната, автоматична регулация на отоплението без постоянен обслуж-
ващ персонал.За разлика от традиционните котли на твърдо гориво, котлите
от типа Карборобот в пълен обем заменят котлите работещи на течно и газо-
образно гориво с аналогична мощност.Те осигуряват експлотационен ком-
форт и високо КПД,а ниската цена на горивото им при замяна дава допълни-
телни икономии.

Благодарение на големия си обем, горивния бункер се запълва с гориво,
стигащо за няколко дена ,в зависимост от изискваната температура.До пъл-
ното изразходване на горивото в бункера, котела не изисква обслужване и
присъствие на оператор- управлението на котела  се поема от датчиците му.

Използването на доброкачествени въглища осигурява новото пускане на
котела без запалване в продължение на 1-2 денонощия.Практически коте-
лът се запалва първоначално един път за сезон .

КПД-то на котлите, потвърдено с измервания, достига 80-86% в зависи-
мост от качеството на използваното гориво.

Котлите не са чувствителни към въглищния прах, благодарение на което
предварителен отсев не е нужен.

Котел тип CARBOROBOT 40 80 140 180 300

Номинална мощност kkal/ч 35 70 120 155 250

Среден разход на гориво кг/ч 12 20 35 45 75

Топлообменна площ m2 4 8 14 18 28

КПД /в зависимост от качеството на горивото/ 75-82 75-82 75-86 75-86 75-86

Обем на горивния бункер 0.25 0.4 0.6 0.65 1

м3 (кг) 370 600 900 1000 1500

Максимално работно налягане,bar 2 bar

Температура на водата, 0C 90 / 70  0C

Максимална температура на водата, 0C 95 0C

Тегло, кг 500 850 1200 2000 2700

Отоплителен обем, м3 800 1400 2600 3400 5800

Присъединителен фланец, мм 50 80 89 89 89

Диаметър на димоотвода, мм 120 120 150 150 150

Температура на димните газове, 0C 170-2200C 170-2200C 190-2400C 190-2400C 190-2400C

Разход на електроенергия W,V+ заземление 100/220V 210/220V 600/220V 800/220V 1130/ 3X380V

Ниво на шума на вентилатора,dB 55 65 75 75 75

Обем на водата в котела,l 130 350 540 600 800
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Габаритна схема на котела

1. Корпус

2. Пепелник

3. Вентилатор

4. Изход ГВ
5. Вход ГВ
6. Люк за проверка и чистене
7. Блок за управление
8. Стъпков двигател
9. Люк за разпалване
10. Подвижна решетка

11. Бункер за гориво
12. Димоотвод

13. Люк за прибиране на пепелта
14. Вратичка на пепелника
15. Дренаж за водата
16. .Работен лост стъпков двигател с регулировъчен винт
17. Kaпак на бункера с гумено уплътнение
18. Вратичка на топлообменника
19. Регулатор на вторичния въздух
20. Люк за почистване на мултициклопа
21. Сервизен люк

22. Лагери на решетката

23. Съединителен канал(в котлите от 40kV не е предвиден )
24. Ориентировъчни буфери

25. Заслонка за регулиране на тягата
26. Модул на мултициклона (в котлите 40-80кV не е предвиден )

фиг1.
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Техническо описание

Котлите от типа КАРБОРОБОТ представляват топливно обурудване с ав-
томатично действие, работещи с твърдо гориво. Конструктивните елементи
на котела  са обозначени на габаритната схема, а краткото им описание при-
веждаме по-доло:

Корпус (горивна камера и топлообменник ):Корпусът на котела  се състои
от заварена горивна камера и тръбен топлообменник с топлоизолация от ми-
нерална вата. На котела са предвидени херметично затваряши се люкове за
разпалване на горивото,проверка на горенето, запълване и почистване.В стан-
дартно изпълнение люковете са лявостранични.

Пепелник: На него е поставен корпуса. Предназначен е за събиране на
пепелта, падаща от решетката . За прибиране на пепелта е предназначена
вратичката (14) с голям размер.Отворът между корпуса на котела и пепелни-
ка трябва херметично да се замаже.Задната половина на пепелника се ох-
лажда с вода. Под пепелника е предвиден отделен люк за водния дренаж.
(15)

 Вентилатор: Котелът изисква голяма и точно отрегулирана тяга, много
по-силна от естествената. Това се осигурява с вентилатор поставен в димо-
отвода.Вентилаторът е принадлежност към котела и се доставя заедно с
него. (2.4.)

Изход ГВ: чрез него горещата вода се подава в тръбопроводната систе-
ма. Целесъобразо е да се употреби цирколационна помпа.

Вход ГВ: Чрез него изтиналата вода от радиаторите се подава обратно в
котела. Ако в процеса на работа  температурата на обратната вода продъл-
жително време не достига 55-600С, проверете регулировката на котела,отре-
гулирайте топливната система така, че котелът колкото е възможно по-кратко
време да работи на по-горе указаната температура. Ако отоплителната сис-
тема не се настрои или топлинното натоварване е по-голямо от мощността на
котела, обратната нискотемтературна вода довежда до бърза корозия и в
резултат преждевременно разрушение на котела.(При подово отопление за
предотвратяване на гореспоменатото трябва да се използват смесителни кла-
пани или буферни резервоари). Гаранционните задължения и срокове не се
отнасят за котли, повредени вследствие на експлоатация при ниски темпера-
тури. В такива случаи отговорността се носи от проектанта , предприемача
или потребителя.

Люк за проверка и почистване:Предназначен е за наблюдение на горене-
то върху подвижната решетка, състоянието на пламъка и получаването на
шлак.

Блок за управление: Елементите за управление са разположени в кутия.
По сигнал от датчиците устройството автоматически пуска или спира дози-
ровката на твърдо гориво и командва вентилатора. Електроуправлението поз-
волява два способа на регулировка. За регулиране температурата на пода-
ваната вода за отопление е поставен термостат. Предвидена е също въз-
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можност за съединението му със стайния термостат, което позволява в по-
мещенията да се поддържа постоянна температура установена от потреби-
теля. На котлите са предвидени присъединителни точки, за съвременни ди-
гитални устройства за управление. Стайният термостат не влиза в комплекта
на котела ;трябва да се достави отделно. Температурата на водата в котела
се измерва с водния термостат, който е целесъобразно да се настрои на 60-
900С. В кутията на управлението е поместен и аварийния термостат, който не
допуска прегряване на водата над 900С. При достигане на 950С аварийният
термостат изключва котела. Новото пускане е ръчно което е указно на гор-
ния панел на кутията за управление.

Стъпков двигател: Завъртането на решетката се изпълнява от стъпков
двигател с електрическо задвижване чрез тяговия лост(16) .С поставения в
управлението превключвател (7) се включва и изключва степенчатото за-
въртане на решетката. С цел подобряване качеството на горенето,регули-
ровката се извършва с регулировъчния винт (16) на тяговия лост (Раздел 8 ).

Люк за разпалване :На котела е предвиден люк за разпалване на въгли-
щата в горивната камера . В процеса на работа на котела люкът трябва да
бъде винаги в затворено положение,разрешава се отварянето само по вре-
ме на разпалването (6.6).

Въртяща решетка: Решетката е специална конструкция и се привежда в
движение от стъпков двигател. Върху нея се извършва процеса на точно
определеното горене и се отделя шлака от горивната камера. Решетката се
поставя на регулировъчните лагери в долната част на корпуса.

Горивен бункер:Закрепването на горивният бункер към корпуса на котела
се осъществява с болтове през уплътнение (азбестов шнур).На него е пред-
виден люк с херметично затварящ се капак(17), през който е удобно запъл-
ването на бункера с въглища.

Димоотвод: Съединението с вентилатора се осъществява с гъвкава алу-
миниева тръба, а в тръбния накрайник е разположена димната заслонка.

Вратичка за пепелта: Разположена е в долната част на котела и е пред-
назначена за прибиране натрупалата се пепел, получена в следствие на го-
ренето.С цел обезпечаване на високи еколо-
гични параметри и предпазване от пълно за-
мърсяване на тръбите,систематичното почис-
тване на тръбите се явява важен процес (7.4).

Вратичка за прибиране на шлаката: Пред-
ставлява лостче, чрез което удобно се почис-
тва шлаката.

Дренажни болтове:Предназначени за из-
пускане на водата от котела при ниски темпе-
ратури-три броя. Два се намират на задната
страна на котела и един под пепелника. Из-
ползват се едновременно с крана за изпус-
кане на водата от отоплителната система. фиг2.
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(7.11).
 Тягов лост: Привежда се в действие от стъпковия  двигател (8) и е пред-

назначен за степенчатото въртене на решетката. Съединението на стъпко-
вия двигател с лоста е болтово. Ако болтът се извади, тяговият лост се при-
вежда в движение ръчно. Ръчното придвижване се използва при изключва-
не и проверка на котела (6.5). На лоста е поставен винт за регулиране проце-
са на горене в пещта(8.4.1).

Капак на люка за горивния бункер с гумено уплътнение: Отваря се с
ръчка поставена отстрани.За по-голямо удобство при запълване с въглища

капакът се отмята назад. Гуменото уплътнение на капака трябва да се про-
верява при всяко пълнене на бункера. То се осигурява от слабо напомпена
велосипедна гума (20х1.75). Тя има отлични уплътнителни свойства непри-
същи на други материали, за това да се експериментира с други,например
гъбести или профилни материали се забранява. Ако велосипедната гума е
повредена да се замени със същата. Вследствие на нарушена херметиза-
ция може да настъпи възпламеняване на въглищата. Забранява се притис-
кането или завинтването на капакът ;при необходимост той играе роля на
предпазваща от взрив врата .

Вратичка на топлообменника: Тя е с големи размери произведена от ме-
сингова стомана.При почистване на конвекторните ходове и модула вратич-
ката може да се свали (7.4).

Регулатор на вторичния въздух: Предназначен е за регулировка на пода-
ването на вторичния въздух. Забранено е пълното му затваряне.

Люк за почистване на модула на мултициклона: Предназначен е за ежед-
невното почистване на праха, филтриран от мултициклона.

 Люк за сервизни работи: Предназначен е за регулировка на решетката и
възможни ремонтни работи.

Регулируеми черупки на лагерите на въртящата се решетка: Предназна-
чени са за регулиране, застопоряване и изваждане на решетката.

Съединителен канал: През него протича обратната вода, проведена през
пепелника в котела. Всеки тип котел има индивидуален присъединителен

фиг.3 фиг.4
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канал(2.2).Смяната им се забранява! (В котел 40 кV такъв не се предвижда )
Ориентировъчни буфери: Помагат за точното стиковане на корпуса на

котела с пепелника. Точното място на съединителния канал се осигурява
само с тях (2.2).

Заслонка за регулировка на тягата: Поставена е в димоходната тръ-
ба(12).При неоходимост се регулира с тягата (4.3) В повечето случаи е на-
пълно отворена.

 Модул на мултициклона: Блок за очистване на димните газове състоящ
се от вихрови тръби със специална конструкция, поставени в камера доле-
пена към стената на котела. Намаля съдържанието на прах в минаващите

димни газове. Почистването на вихровите тръби да се извършва едновре-
менно с тръбите(7.4) Натрупаната пепел се почиства през вратичка 20 (при
котлите 40-80 кV не е предвидена)

Монтаж и пускане в експлоатация

Котлите от типа КАРБОРОБОТ могат да се монтират в стационарни отоп-
лителни и избени помещения или непосредствено в отопляемите помеще-
ния с бетонен под, ако те не се отнасят към пожароопасните от "А","Б" или
"В" категория

В стационарните отоплителни помещения трябва да има съответстващи-
те размери прозорци, отвори или вентилационни отверстия.

Монтажа на котела да се изпълнява строго в съответствие с правилата на
Строителния надзор.

Котелът се разглобявана три основни конструктивни елемента- корпус на
котела (1), горивен бункер (11), пепелник (2) и се монтира на работното място
в следния ред: на пепелника се монтира корпуса и се проверява нивелира-
нето по двете вертикали. При необходимост се нивелира с употреба на дис-
танционни пластинки. Водосъединението между пепелника и котела се оси-
гурява от съединителния канал (23) (в котлите 40 kW не е предвиден).Ако е
нужно канала да се разглоби,то за поставянето му на место е необходимо
да се прибегне до помощта на ориентировъчни буфери и крепежи. Затворе-
ните профили, разположени на долния фланец на котела, просвредлените
ориентирни буфери (24)и просвредляванията на фланеца на пепелника тряб-
ва да съвпадат. Котелът трябва да се опира в ориентирите от страна на съе-
динителния канал на малко изпъкналата конструкция. Да се монтират болто-
вете, с които се осигурява притягането, позиционирането на котела и пепел-
ника. След това съединителния канал да се постави на мястото му.

За предпазване от просмукване на въздух вот неплътна сглобка, е необ-
ходимо от всички страни да се замажат неплътностите със подходяща смазка
и да се проверява един път на всеки шест месеца за плътността и целостта
и.



10

Уплътнителния азбестов шнур да се
постави на мястото на съединението на
корпуса на котела и горивния бункер.За
безупречна херметизация и предотвра-
тяване достъпа на въздух, което в зна-
чителна степен ще доведе до разст-
ройване работата на котела. Уплътни-
телния азбестов шнур да се постави
между болтовете и фланеца на люка.
Горивният бункер да се постави на съ-
единителната площадка на корпуса на
котела, запазвайки резбовата част на
болтовете от повреда. Болтовете тряб-
ва да се пристегнат равномерно,както
и тези разположени вътре в бункера.

Котлите от типа КАРБОРОБОТ не
се нуждаят от комин със специална кон-
струкция, тъй като димните газове се
засмукват и компресират в комина от
вентилатора (1.3) Необходима е естес-
твена тяга 1-2 мм воден стълб. Като
правило към един комин се свързва
едно оборудване. При съответстващи размери  към един комин може да се
включат и два котела , ако потоците на вентилаторите не си пречат. Имайки
предвид, че вентилаторът в значителна степен променя естествената тяга на
комина, да се включва в комина оборудване от друг тип е забранено!

( Например : за 300 kW котел карборобот е достатъчно да се построи
съответно стандартите комин 27х27 см с височина 7м.)вентилаторът се мон-
тира  посредством рамка ( принадлежност на вентилатора), която се монтира
в комина над входа на димоотвода на котела (12), осигурявайки и необходи-
мата херметизация. Вентилатора може да се монтира  на няколко метра по-
високо от котела, така че съединителната тръба да може да се почиства
(7.1.) :Монтажната рамка се закрепва за стените на комина с дюбели. Ако
стените на комина не са достатъчно здрави или сечението е прекалено голя-
мо на рамката трябва да се заварят подпорни уши и вентилатора да се укре-
пи допълнително. Ако вентилатора е закрепен устойчиво, отделна конзола
не е нужна.( Ако вентилаторът е неустойчив да се направи конзола съответ-
стваща на дадените условия.Отверстията между рамката и комина да се
замажат със съответстващ огнеупорен разтвор. След това засмукващия вход
на димоотхода  и вентилатора на котела да се съединят със съответстваща

дължина алуминиева тръба ( westerform) или заварена тръба от листова сто-
мана. Дължината на димоотхода може да бъде няколко метра. Хлабини в

фиг.4
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монтажа не се допускат.
Вентилатора може да доставя съответстващо количество въздух в го-

ривната камера само при плътно затворена вратичка и липса на хлабини в
монтажа. Засмукването на въздух (освен от нарочните въздушни канали )
довежда до значително намаление на мощността и КПД на котела, а също

до неговата нетрудоспособност . Вентилатора включва управлението на ко-
тела. Ако по някаква причина е необходимо да се намали максималната тяга
(4.3), регулировката се извършва със заслонката
(25), монтирана  в димохода(12).Обслужването на
вентилатора да се извършва в съответствие с пра-
вилата за обслужването му(7.8) При правилен мон-
таж на ел. Връзките на вентилатора, турбината се
върти в такава посока , че изпраща дима в нагаета-
телната тръба, по направление на комина т.е. турби-
ната се върти по посока на комина

Котелът е предназначен да работи както с отворена , така и със затворе-
на система.

ВНИМАНИЕ!
       Експлоатацията на котела със затворен разширителен съд се разре-

шава само при монтирани в системата предпазни клапи на Pmax=2.0 bar
,освен това разширителните съдове трябва да бъдат съобразени с големия
воден обем на котела.

 Използването на разширителни съдове с малки размери довежда до пос-
тоянно колебание на налягането в системата , а в следствие и умора на
материала в заваръчните шевове и поява на пукнатини.

При отворена система между котела и разширителното  казанче във вся-
ка отоплителна система трябва да се монтира предпазна линия (предпазна
възходяща, предпазна нисходяща или разширителна линия.)

За повреди ( пукнатини , отвори , раздувания) възникнали възникнали в
следствие на превишено входно налягане , производителя не носи отговор-
ност.

 Препоръчително е отоплителната система да се запълва с обработена
вода. Капеща нехерметизирана система трябва често да се допълва с вода.
При всяко допълване се отделя соли, което довежда до отлагането на "кот-
лен камък", понижаване на КПД и намаляне срока на употреба.

За повреди (пукнатини, пробои ) възникнали в следствие на "котления
камък",производителят не носи отговорност и не дава гаранция . В тези слу-
чаи отговорността се носи от потребителя .

Електрически прибори и тяхното свързване

фиг.6
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Електрическите прибори се привеждат в действие от управлението на
котела (7. ) с напрежение 220V и честота 50 HZ или  с u=3x380 V . При работа
на котела ел.енергията е нужна за двигателя на стъпковия дозатор, двигате-
ля на вентилатора и датчиците. Разход на ел. Енергия в котлите от 40kW-
100 W, 300kW- 1100W. Гореспоменатите прибори действат само при работа
на котела. Ако котелът е изключен не консумира ел. енергия. Без ел.енергия
котелът не работи; ръчен режим не се предвижда. Въпреки това , ако пре-
късването на ел. енергия не е за повече от 36 часа,котелът се включва авто-
матично и продължава да работи не изисквайки разпалване и регулировка .

 По сигнал от датчиците, управлението включва и изключва необходими-
те за работа на котела ел. двигатели и производство на топлина. Ръчно прев-
ключване не е нужно; то се извършва само при първоначално включване на
котела.

Електрическите връзки на блока за управление с датчиците и двигателите
трябва да бъдат изпълнени съгласно приложената схема. На блока за управ-
ление е поставен главния прекъсвач. Електрическото свързване е изпълне-
но със заземена вилка или пряко включване. Блокът за управление се изк-
лючва с изключване на щепселната вилка.

 Водният термостат е монтиран в управляващия блок.Заради безопас-
ността е монтиран и втори предпазен термостат,който изключва котела при
достигане на 950С.Червения бутон на втория предпазен термостат е поста-
вен на страничната панела на блока и разблокирането му е само ръчно.

При аварийно спиране,първо е нужно да се установи причината.
 котлите се доставят заедно с вентилатора и влизат в комплектацията.

При пускане на котела в експлоатация, включете вентилатора към управля-
ващия блок. Ел. съединенията трябва да бъдат изпълнени съгласно прило-
жената схема.

Правилната посока на въртене на турбината на вентилатора да се прове-
ри след ел. свързването според описанието по-горе (1.3).

 Стайния термостат не влиза в комплекта, неговото включване трябва да
бъде извършено от специалист съгласно приложената схема.

 Включването на оборудването към ел. мрежата  се разрешава само след
проверка на ел. съединенията. Проверката трябва да се извърши от правос-
пособен или оторизиран специалист.

Производителят не носи отговорност  за получени травми възникнали
следствие на неправилно ел. съединяване.

 В блока за управление е монтиран предпазител. Неговото ново включва-
не не влиза в гаранционните задължения. За неговото повторно включване,
ако не бъдат открити неизправности , е нужно заплащане на визитата на
специалиста.

Качество на твърдото гориво
 Базовата конструкция на котела е разработена за изгаряне на различни

сортове  каменни въглища (3 000- 5 000 Ккал /кг. Оптимален размер на гра-
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нулите е от 5до 25 мм. Съдържанието на въглищен прах до 15- 20% не
довежда до разтройка на работата. Мощността на котела е разчетена при
калоричност на горивото 4 000 Ккал/ кг. Съответно мощността на котела ще

се понижи при по-ниско качество на горивото. При по- високо ще се повиши.
Периодичното зареждане и  почистване  на шлаката в съчетание с по- качес-
твено гориво увеличава и обезпечава надежността на новото пускане.

Използването на гранули с размери по- големи от указаните довежда до
снижаване на мощността, до изстиване на димните газове, а следствие и до
преждевременна корозия на котела. (1.5.)

Брикети да се използват само след изпитания за пригодност.
Забранява се използването на кокс и антрацит. Тяхното използване води

до загубване на гаранцията и предизвиква разстройване на котела.
 Използване на други материали в КАРБОРОБОТ:
Твърди горива (с гранули не по-големи от  50мм) смесени с кафявите

въглища- 30 %. ( Например каменни въглища, дървесни отпадъци  и стърго-
тини );

Невзривоопасни горива  (например отработено масло, техническо масло,
растително масло ), смесени в неголеми количества с основното гориво ;

Биобрикети (пелети), при регулировка на тягата (1.25) индивидуално за
всеки котел;

ВНИМАНИЕ! Да експериментира с различни видове може само специа-
лист !

Гаранционните условия се прекратяват, ако потребителя използва горива
различни от въглищата! Производителят не носи отговорност и не е длъжен
да компенсира загубите възникнали следствие на използването на неподхо-
дящи горива!

Димните газове, образуващи се следствие на смесването, а също така и
действието върху околната среда на шлакопепелта е нужно да се предотв-
ратят, заради възможността да съдържат вредни съставки.

 Важно изискване е  в горивния бункер да не се вкарват мокри въглища,
смесени с кал или сняг. Те не попадат върху решетката и огънят изгасва.

Ако въглищата са мокри , смесени с кал или  сняг , предназначеното
количество за второто напълване да се изсуши на топло и сухо място в
продължение на 24 часа и след това да се изсипва в бункера.

Постоянно да се следи за непопадането на твърди материали в бункера
по- големи от 50 мм ( камъни,  дървесина промишлени отпадъци, тухли и
други ). Следствие на високата температура попадналите железни парчета
се разтапят и залепват по решетката. Налепите  спират движението на ре-
шетката, в резултата на което се спира отоплението , освен това е възможно
и изгарянето на стъпковия двигател или  електромотора.

Разпалване

 Котлите КАРБОРОБОТ са напълно автоматизирани прибори на твърдо
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гориво. Разпалването на котела се извършва само веднъж в началото на
сезона и след технически прегледи.

В началото на отоплителния сезон, преди запалването, трябва да се про-
вери нивото на водата в системата. Ако  е нужно да се допълни.

След разделянето на тяговия лост (16) от стъпковия двигател (8), решет-
ката чрез тяговия лост трябва да се превърта.

В студено състояние на котела проверете работоспособността на водния
термостат.

Проверете херметичността и затварянето на капака на горивния бункер,
вратичката на пепелника, топлообменника и люка за прибиране на пепелта.
Освен това проверете плътността на замазването между пепелника и корпу-
са на котела (2.2)

Запълнете с въглища бункера (4.4).
Включете главния прекъсвач и пуснете вентилатора за димните газове.

Ако той не се задвижи, поставете водния термостат на 900С и ако има етапен
такъв го поставете на максимална температура. Вентилаторът трябва да за-
работи. След това изключете стъпковия двигател, който на дадения момент
не трябва да предвижва решетката.

Снемете капачето на люка за разпалване (9) и поставете в него 3-4 сухи
трески, с дебелина колкото молив и дължина 20- 30 см. Пламък от хартия
трябва да се засмуква от тягата на вентилатора, за това люкчето не трябва
да се задръства със трески.

Треските в люкчето запалваме с хартия.
Използването за разпалване на масло бензин или други взривоопасни

материали е строго забранено !
Поради опасност от изгаряне да се гледа в люка е забранено!
Възможно е въздушния поток през люка да събаря горивото от решетка-

та. За намаляне на тягата в първите минути на разпалването отворете люка

за почистване на пепелта (13). Острия пламък с висока температура от за-
палващия люк разпалва въглищата в разстояние на една минута. След това
люкът се затваря. В процеса на разгаряне  в разстояние на 5 - 8 минути се
наблюдава интензивно димообразуване, в херметизираните маста се появя-
ва димене. След образуването на пламък и нагряването на въглищата диме-

фиг.7



15

нето се прекратява. След това на
всеки две минути стъпковия  дви-
гател се включва за една минута
повтаряйки дадения процес в про-
дължение на 20- 30 минути. В това
време въглищата трябва да се раз-
горят по цялата ширина на решет-
ката. Ако това не е станало, не
включвайте стъпковия двигател.

По време на разпалването на
нов, напълно чист котел се случва
на неговите чисти и студени повър-
хности се отлага конденз и се съ-
бира под топлообменника. Това е нормално и не е дефект. В процеса на
нагряване и натрупване на сажди даденото явление ще се прекрати и се
явява пречка само, ако продължи да се явява и след няколко кратно изпол-
зване на котела (1.5; 4.1; 9.10; 9.11;)

След крайния етап на разпалване включете стъпковия двигател и поста-
вете на водния термостат желаната температура. Ако има стаен такъв и на
него. Регулировката на горенето на котела извършвайте в съответствие с
раздел 8.

Инструкция за експлоатация и безопасност

 Разрешава се експлоатацията на котела,ако са спазени изискванията
според паспорта.

Състоянието на комина да се проверява редовно. Люкът за чистене на
димоотхода да се затваря след всяко почистване. Димните газове, поради
налягането на вентилатора могат да "избият" през нехерметизирани места.

След извършването на регулировката според качеството на горивото, ко-
тела може да се експлоатира в автоматичен режим, без постоянно присъст-
вие на оператор. Ежедневно да се проверява количеството гориво в бункера
и отделената пепел. При необходимост да се почистват и допълват. В слу-
чай на употреба на влажни въглища, за да не полепва по стените, да не се
запълва догоре бункера. Заради причините описани в П.6.3., допълването
на гориво е целесъобразно да се извършва при изпразване на бункера на 2/
3. Ако горивото в бункера се свърши, котелът загасва.

 При изразходване на горивото, в бункера (1.11.) попадат горивни газове,
които от последните искри взривообразно се възпламеняват и отхвърляйки
капака на бункера, изхвърлят дим. Това е естествено явление и не е неизп-
равност.

Поради гореизложените причини се забранява да се закрепя или завинт-
ва капака на бункера, тъй като той изпълнява функцията на взривен клапан
(1.17).

фиг.8
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Забранява се отварянето на капака без използването на ръчката и близ-
кото накланяне към отвора, тъй като в бункера се събират горивни газове,
които могат да се възпламенят и да причинят травми.

Капака на бункера да се отваря плавно, максимално отдалечавайки се от
него и отстъпвайки встрани.

По време на запълването на бункера и почистване на пепелта, ако вра-
тичките им са едновременно отворени, не е нужно  да се изключва вентила-
тора. Образувалият се дим и прах се всмукват в комина. При това стъпковия
двигател да се изключи. След завършване на работа не забравяйте да вклю-
чите стъпковия двигател и да затворите вратичките!

Отварянето само на капака на бункера при работещ вентилатор се разре-
шава само до една минута. След изтичането на това време при отворен
капак на бункера може да се възпламенят въглищата (1.17; 9.7.).

Образувалата се пепел се прибира при изключен вентилатор през вратич-
ката (13) и люкът за почистване на мултициклона (20).

При котлите от тип 40 и 80 да се почиства мултициклона при всяко почис-
тване на пепелта, а при типове 140- 300 -ежедневно (13;20) След почистване
да се затварят вратичката и люка! След допълване на бункера или след
почистване без разпалване, включваме котела на автоматична работа.

 Да се изключи и загаси котела е нужно само при технически преглед или
след завършване на отоплителния сезон. Котела е целесъобразно да се из-
ключва преди свършване на горивото в бункера. Да се изключи управлени-
ето и се обезточи котела

Забранява се наблюдението в люка за разпалване, заради възможността
от изгаряне от изхвърлен пламък.

Строго се забранява използването на масло, бензин идруги подобни ма-
териали за разпалване.

бслужване, чистене и ремонт да се извършват само при изключени ел.
прибори и студен котел!

Всякакви ел. ремонти да се извършват от специалист ел. техник или ото-
ризирани лица! Ел. настройки да се извършват само при обезточен котел!

Забранява се преработката на ел. съединенията, измененията, а също и
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използването на по-мощни предпазители и окъсяване на контакти!
Защита от докосване 1 клас
Ел. защита IP 40
Разрешено е свързване в ел. мрежа със заземление!
На мястото на монтирането да се осигури съответстващо безопасно ос-

ветление!

Обслужване на котела
Обслужване и почистване
Ежемесечно да се почиства праха от повърхността  под вратичката на

топлообменника (18), тръбите и модула на мултициклона. Препоръчително е
ежемесечно да се прибира натрупалата се пепел в отверствието за почист-
ване на димовата тръба.

Един път на три месеца да се почиства от налепи фунията, съединяваща

горивния бункер с решетката.
Перките на вентилатора да се почистват, в случай че той вибрира,шуми

или тресе. Съединителния димоход с вентилатора да се чисти, ако се забе-
лязват наслоения отвътре.

Преди обслужването, да се изключи котела и се почака до пълното му
охлаждане. Първо да се очисти пепелника, след това, превъртайки на ръка
изпразваме бункера. Остатъка от горивото след това можем да използва-
ме.(6.5.)

С преносна лампа през бункера светейки да проверим фунията по посока
на решетката. Ако забележим налепи, да се почистят. В зависимост от сорта
на горивото може да има налепи с дебелина до 40- 50мм. При наличие на
дебели наслоения да се почиства по-често за да не се намаля мощността на
котела (9.6.2.).

Свалете вратичката на топлообменника (18). Почистете от нагар и сажди
тръбите и повърхностите. Повъртете поставените в тръбите завихрители ,
(при основно почистване извадете завихрителите и почистете с телена чет-
ка). Изпадалите сажди приберете през вратичката за почистване на саждите
(13). След почистването поставете обратно завихрителите. Неизпълнението
на горното води до значителен преразход .Рисунка 10.

Ако някоя от тръбите е задръстена (това се набллюдава при запуснати и
лошо обслужвани котли ), използвайте саждоразтваряща течност. След това
се опитайте да прочистите тръбата или се обърнете към сервизната служба.
Вътрешната част на мултициклона се извлича след отпускането на крепеж-
ните болтове.

Настройка или почистване на вентилатора да се извършва само при обез-
точено оборудване!

8.6. След завършване на почистването да се затворят всички вратички и
люкове и съединят частите на димохода.

Тяговия лост (16), привеждащ решетката в движение и диска да се очис-
тят от праха. Освободения от стъпковия двигател диск, трябва да може да
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се върти леко в обратна посока. Ако по някаква причина тяговия лост и него-
вите допълнения са се деформирали е възможно приплъзване на механиз-
ма. Това довежда до разтройване  на работата на котела, мощността пада
или е неравномерна. Ако тази неизправност е предизвикана не от зацапва-
не, не от разхлабване на болтове или причината ви е неизвестна, обърнете
се към сервизната служба.

Веднъж на две години е препоръчително лагерите на стъпковия двигател
и вентилатора да бъдат прегледани от специалист. При необходимост изно-
сените лагери да се заменят.

Веднъж на 3- 4 години да се очистят въздушните междини на решетъч-
ната конструкция от шлак със стоманено длето или парче от ножовка. До
решетката на очистения и изтинал котел може да се достигне през вратичка-
та на пепелника. Чистенето се извършва бавно превъртайки решетката в
кръг.

 Замазването между корпуса на котела и пепелника да се проверява на 6
месеца и при нужда да се подменя! (2.2.)

 Важно!
При изключване на котела при отрицателни външни температури за дълго

време, да се изпразни. Това се извършва от три места(15.):
1.Напълнителен - дренажен кран, поставен на височината на присъеди-

няването на обратната вода;
2.Дренажен винт-  поставен на страничната стена на котела;
3.Водния дренаж - поставен в долната част на пепелника;
Чак след изпускането от трите места котелът е напълно обезводнен!

8.Настройка на горенето

Котелът се регулира след първото разпалване, съответно качеството на
горивото. Количеството на засмуквания от вентилатора въздух е постоянно
и е нужно да се коректира (1.25.) само при специални условия (4.3.). Наст-
ройката според количеството на горивото се извършва с регулировъчния
винт (1.6.) на тяговия лост, който променя скоростта на степенчатото въртене
на решетката. С това се регулира количеството на подаваното гориво в пещ-
ното пространство. Производителят или сервизната служба професионално

ще извърши регулировката с прибори.
Целта на настройката е получаването на исканата мощност и въглищата

от използвания тип да изгарят с високо КПД. Най- простия измеряем параме-
тър, като краен резултат от горенето и топлоотдаването е температурата на
димните газове излизащи от котела. Те дават достатъчна информация за
процесите в котела и неговото състояние.

 Степенчатото движение на решетката е съответстващо, ако в процеса на
горене щлаката по нея напълно изгаря и в остатъка няма горящи частици
или са малко.

Горенето е чисто, ако дима от комина е белезникав или се забелязва
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трудно. В такъв случай да не се бърка димоотделянето с пара в бял цвят в
зимния сезон.

 Ако температурата на димните газове е:
Забележка: в скоби е указаната температура на димните газове при кот-

лите от 40- 80 kW, а извън скобите - при котлите от 140-300 kW.
1.по- висока отколкото (2200) 2400

-котелът е задръстен със сажди, да се очисти (7.1. - 7.4.);
-неправилно е настроена стъпката на решетката; прекалено голяма доза

въглища ;
2.по- ниска отколкото (1700 -2400)
-прекалено малка дозировка, да се увеличи скоростта на решетката  (да

се отрегулира стъпката) (8.4.3);
- въглищата са нискокачествени;
- размерите на гранулите са по- големи от5- 25мм;
- има налепи във фунията; да се очистят(7.3);
- коминът е запушен, котелът се е задръстил със сажди и вентилатора не

може да засмуква достатъчно количество въздух. Да се почистят вентилато-
ра и комина (7.1.-7.4.);

- претоварване на котела, което може да доведе до преждевременни пов-
реди (1.5.; 9.4.7.);

- смущения в управлението или циркулацията; котелът се включва за
къси промеждутъци (3-5 минути)

- ако със заслонката се намали тягата (4.3.), да се отрегулира тягата на
по- висока (1.25.);

Редът за настройка с помоща на термометър за димните газове е след-
ния:

1.Регулиращия  винт на тяговия лост(16) поставете на 50% от обозначе-
нията на цифровата скала от "0" до "8" (1.16.) и след разпалването включете
котела за един час.

2. Ако температурата на димните
газове не се повишава извършете

анализ на наблюдаваното въз основа
на описаното в П.8.3.1-2.

3. Ако температурата на димните
газове е ниска (1700) 1900, да се уве-
личи степенчатостта на ? деления на
скалата. След извършването на вся-
ка регулировка, преди да мерим тем-
пературата на димните газове, коте-
лът трябва да работи 15- 20 минути.

Внимание!
 Скоростта на стъпката да се увеличава до степен, при която въглищата

върху решетката могат да изгорят напълно. Ако в пепелника попадат въгли-
ща в разпалено състояние, да се намали скоростта на стъпката с настройка-

фиг.9



20

та до прекратяване на изпадането на горящи частици. Ако стъпката е наст-
роена на прекалено голяма скорост, въглищата от фунията в завишено коли-
чество ще се посипят в горивната камера и огънят изгасва (8.2.)

3.Ако при настройката описана по- горе, температурата на димните газо-
ве е достигнала 1900- 2400С и нямаме искрово изпадане в пепелника, освен
това димът е достатъчно светъл и прозрачен, регулировката да се счита
завършена.

5. Ако на основание на гореописаното температурата на димните газове
не достига 190- 2400С, това означава че качеството на горивото е ниско, че
натоварването на котела не е оптимално или има други нередности

в работата на котела( виж раздел 9)
Внимание!
 Ако заради специалните условия (друг вид гориво-4.3. или в системата

не е предвиден модул на мултициклона) е необходимо да се извърши наст-
ройка на тягата, то гореописания процес ще се усложни с това, че при всяко
ново значение на тягата, настройката е нужно да се извърши наново. След
прекратяване на специалните условия заслонката, намаляваща тягата на
вентилатора трябва да се върне обратно в отворено положение, иначе мощ-
ността на оборудването ще бъде несъответствуваща, което ще доведе до
повишена корозия!(9.4.)

Приведената тук регулировка на температурата на димните газове -2000С

в повечето случаи дава желаната мощност в съчетание с екологически чис-
та и бездимна експлоатация.

Ако на основание на горепосочената регулировка (1.5.;9.4.) на се отдава
достигането на желания резултат, се обърнете за помощ към производителя
или оторизирана сервизна служба.

Характерни значения на настройката измерени с прибори: (Само за спе-
циалисти)

-Оптимално съдържание на СО2- 200-500мг/м3
-Съдържание на СО приСО2- 200- 500мг/м3
-NOx- 200- 400 мг/м3
-Число на саждите (по Бахарах) при оптимално СО2>3
-Ако при оптимално СО2, температурата на димните газове 180- 2400С и

чист котел предписаната температура на обратната вода не достига, то най-
вероятно е, отоплителната система да е неправилно изчислена или товара
превишава монтираната мощност.
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НЕИЗПРАВНОСТ

Лампата на мрежовия

ключ не свети ;
вентилатора и двигателя

не тръгват

Лампата на

превключвателя свети

вентилатора и стъпковия
двигател не се задвижват

или вентилатора не

се командва

Управляващия блок работи

( лампата свети), стъпковия
двигател не се включва,

нагрява се,

предпазителят изключва

Недостатъчна мощност

на котела

Сработил  авариен

термостат

Огъня загасва

  ПРИЧИНА

1.Няма контакт във вилката или

липсва напрежение
2.Изключва се предпазителят в блока

за управление

1.Отслабен контакт в блока за

управление или скъсан кабел

2. Неизправни термостати или
двигатели

1. Конструкцията на решетката се е

застопорила от странични материали
(камъни, желязо и други) възможна е

деформация

1. Неправилна дозировка(1.16) или

неправилно поставена заслонка (1.25)
2. Задръстване със сажди

3. Стеснен от налепи вход на фунията

4. Налепи пречещи на вентилатора
5. Лошо качество на горивото, голямо

съдържание на прах или големи буци

6. Неплътно затворени вратички,
пукнатина в комина, лоша замазка,

засмукване на въздух (2.2- 2.3- 2.4)

7. Голямо претоварване на котела,
неправилно проектиране или изпълне-

ние на системата и нови консуматори

(1.5.)

1. Не работи циркулационната помпа,

водата не циркулира
2. Затворен е стопорния кран на

магистралата за отоплението

3. Неправилно изчистена отоплителна
система

4. Неизправен авариен термостат

1. Въглищата са мокри, смесени с кал

или сняг, залепват за стените, не падат

върху решетката

2. Да се провери фунията. Възможни

са налепи с дебелина 40- 50мм

ОТСТРАНЯВАНЕ

Да се проверят ел. съединенията

и напрежението в мрежата
Да се включи предпазителя. При

повторно изключване да се изви-

ка специалист
Да се намери прекъснатия кабел

и проверят контактите

Да се проверят и заменят неизп-
равните

Да се провери свободното дви-

жение на решетката. Да се осво-
боди фунията или постави решет-

ката на 2-3 мм по- надолу

(1.21- 1.22. )

Да се настроят (8.4.)

Да се почисти (раздел 7 )

Да се почисти (П.7.3 )

Да се почистят вентилатора, ко-
тела и комина ( П.2.4. и Раздел7)

Да се осигури качествено гориво

(4.1.- 4.3.)
Да се проверят и оправят или под-

менят

Да се намали разхода на топлина,
да се замени котела с по- мощен,

да се смени вида въглища

Да се включи или поправи цирку-

лационната помпа
Да се отвори крана

Да се преработи под ръководст-

вото на специалист

Да се замени

Да не се товарят в бункера.

Да се почисти бункера

Ако има налепи да се почистят

9. Вероятни неизправности и способи за отстраняване:
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Обратен удар на

пламъка и нагряване

на горивото в бункера

Котелът при работа

на средна температура
шуми и пука

Наблюдава се раздуване
на страничните стени

на котела

Протичане на котела (капе)

В котела се наблюдава

образуване на мокра
селитра

1. Затварянето на бункера

разхерметизирано (1.17)

2. Изпусната велосипедна камера
- уплътнител

3. Силно напомпена камера

4. Нарушено уплътнение от
азбестов шнур между горивния

бункер и корпуса или пукнатина -

проби  следствие на корозия (2.3)

1. Неправилна циркулация на

водата

2. Отлагане на котлен камък в

котела (2.6.)

1. Прекалено високо налягане на
водата, запушен е предпазния

клапан или е замръзнало

разширителното казанче. Не
подлежи на гаранция!(2.5.)

1. Котелът е нов, заради
прекалено високо налягане или

има шупла

2. Корозия на котела, естествен
процес чиято интензивност

зависи от правилното изпълнение

на предписанията. Не спада към
гаранционните задължения!(1.5.;
4.1.)

3. Заради неправилната
експлоатация се е образувал

котлен камък, а следствие на

прегряването - пукнатини. Не
подлежи на гаранция! (3.6.)

4. По време на разпалването на

нов котел на чисти и студени
повърхности се кондензира пара

от горенето и се събира под

топлообменника

1. Котела работи на много ниски

температури, корозията довежда
до преждевременно износване

(9.10-2)

Да се отстрани материала пречещ

на уплатняването

Да се провери или подмени

 Да се намали налягането в нея

Да се замени уплътнителния шнур,
да се завари пукнатината

Да се проверят системата и пом-

пата

Консултация със специалист и от-

страняване на котления камък

Да се изключи котела и проверят
предпазните прибори.

Предпазния клапан да се постави

на 2 bar

Да се поправи

Да се поправи

Да се поправи

Естествен процес. Не е повреда.

В процеса на работа се прекратя-
ва (5.8.)

Да се построи котела съответно

предписанията, да се провери сис-
темата , качеството на горивото

(4.1.) при необходимост се обър-

нете към сервиза
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