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Съг лас но пос та нов ле ние на МС № 187/21.09.2000 г. из де ли е то под ле жи 
на над зор ка то съ о ръ же ние с по ви ше на опас ност и тряб ва да бъ де впи
са но в ре гис тъ ра за тех ни чес ки над зор на оп ра во мо ще ни те за то ва ли ца 
по мес та по ини ци а ти ва на ку пу ва ча.

ВНИ МА НИЕ!

В ИН ТЕ РЕС НА ВА ША ТА БЕ ЗО ПАС НОСТ  Е ДА СЕ ЗА ПОЗ НА Е ТЕ ПОД
РОБ НО И ВНИ МА ТЕЛ НО С ТА ЗИ ИН С Т РУК ЦИЯ ПРЕ ДИ ДА ПРЕД П РИ Е
МЕ ТЕ  ДЕЙС Т ВИЯ ПО МОН ТИ РА НЕ ТО И ЕК С П ЛО А ТИ РА НЕ ТО НА ТО ЗИ 
УРЕД. НЕС ПАЗ ВА НЕ ТО НА УКА ЗА НИ Я ТА ПОДО ЛУ МО ЖЕ ДА ДО ВЕ ДЕ 
ДО ЩЕ ТИ И ФА ТАЛ НИ ПОС ЛЕ ДИ ЦИ
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1. Тех ни чес ка ин фор ма ция

   Ко те лът VIADRUS HERCULES  U24 е чу гу нен сек ци о нен ко тел с 
нис ко на ля га не, пред наз на чен за из га ря не на:
  твър ди го ри ва: ка фя ви въг ли ща, чер ни въг ли ща и кокс. Ка то до пъл
ни тел но го ри во мо же да се из пол з ва дър ве си на.
  заб ра ня ва се из га ря не то на дру ги ма те ри а ли ка то напр. плас т ма си 
и др.

   1.1. Пред наз на че ние

   Три сек ци он ни ят ва ри ант на ко те ла VIADRUS HERCULES U 24 е 
под хо дящ за ре кон с т ру и ра не на топ лин ни из точ ни ци в са мос то я тел ни 
би то ви еди ни ци, за помал ки жи лищ ни и по чив ни обек ти. Пого ле ми те 
раз ме ри на ко те ла (4  10 сек ции) за до во ля ват изис к ва ни я та за отоп ле ние 
на ед но фа мил ни къ щи, тър гов с ки обек ти, учи ли ща и др.
   Ко те лът се про из веж да ка то во дог ре ен, с ес тес т ве на или при ну ди
тел на цир ку ла ция на  отоп ли тел на та во да и ра бот но свръх на ля га не до 4 
bar. Пре ди ек с пе ди ци я та му е фаб рич но из пи тан при проб но свръх на ля
га не 8 bar.
   Ко те лът е пред наз на чен за отоп ле ние в зат во ре ни и от во ре ни отоп
ли тел ни сис те ми. 

   1.2.Пре дим с т ва на ко те ла

 1. Про дъл жи те лен срок на жи вот на чу гу не ния топ ло об мен ник и на 
всич ки ос та на ли ко тел ни час ти от глед на точ ка ка чес т во то на из пол з ва
ни те ма те ри а ли.
 2. Га ран ти ра на ус той чи вост на кон с т рук ци я та.
 3. От ра бо те на про из вод с т ве на тех но ло гия на ав то ма тич но фор ми ра щи
те ли нии с ус той чи во и га ран ти ра но ка чес т во на про из вод с т ве ния про цес 
(ISO 9001, ISO 14 001).
 4. Ефек тив ност на из га ря не 80%
 5. Лес на под дръж ка и об с луж ва не. 
 6. Мо ду ли ра не на мощ ност та спо ред броя на сек ци и те.
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VIADRUS U 24
Зависимост на хидравличните загуби от дебита pzQ

Дебит Q (103m3.s1)
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Фиг. 1  Хид рав лич на за гу ба на ко тел но то тя ло
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Табл.1 Раз ме ри, тех ни чес ки па ра мет ри  Го ри во: би тов кокс 
зър нес тост 2460 mm; макс.влаж ност на го ри во то 15 %;
ка ло ри чен ефект : 2630 MJ. kg1

Брой секции  3 4 5 6 7 8 9 10
Номинална топлинна мощност kW 16 25 38 46 52 58 66 74
Разход на гориво при ном.
топлинна мощност kg/h 2,4 3,75 5,7 6,9 7,8 8,7 9,9 11,1
Минимална топлинна мощност  kW 4,8 7,5 11,4 13,8 15,6 17,4 19,8 22,2
Разход на гориво при мин.
топлинна мощност  kg/h 0,72 1,125 1,71 2,07 2,34 2,61 2,97 3,3
Обем на бункера за гориво  l 40,1 49,9 59,7 69,5 79,3 89,1 98,9 108
Време на горене при ном. мощност h    4
Температура на димните газове
при ном. топлинна мощност °C    200280
Температура на димните газове на
изхода при мин. топлинна мощност °C    120190
Дебит на димните газове при
ном. топлинна мощност g/sec 7,55 11,8 17,94 21,71 24,54 27,38 31,15 34,93
Дебит на димните газове при
мин. топлинна мощност g/sec 2,27 3,54 5,38 6,51 7,36 8,21 9,35 10,48
Ефективност %    80
Клас на котела съгл. EN 303  5      3
Воден обем  l 39,5 49,3 59,1 68,9 78,7 88,5 98 107,8
Маса  kg 262 312 362 412 462 512 562 612
Дълбочина на горивната камера mm 220 330 440 550 660 770 880 990
Присъед. размер на димоотвода  mm   156    176
Размери на котела:
височина x широчина mm    1076 x 642
Дълбочина  mm 302 413 524 635 766 857 968 1079
Размери на отвора за пълнене  mm    245 x 195
Свръхналягане на водата
  Макс.работно bar    4
  Мин.работно bar    0,5
  Пробно bar    8
Хидравлична загуба на котела  mbar    виж фиг. 1
Мин. темп. на входящата вода  °C    60
Диапазон на регулиране
температурата на водата °C    6085
Ниво на шума dB  Не превишава ниво от 65 dB (A)
Тяга на комина  mbar 0,2 0,22 0,25 0,28 0,3 0,32 0,35 0,4
Присъедин. връзки на котела
  отоплителна вода “    1 1/2
  връщаща вода “    1 1/2
Темп. на охлаждащата вода за 
предпазния охладителен
топлообменник °C    5 – 20
Свръхналягане на охлаждащата
вода за предпазния охладителен
топлообменник bar    2 – 6

1.3. Тех ни чес ки дан ни на ко тел VIADRUS HERCULES U 24
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Табл.2 Раз ме ри, тех ни чес ки па ра мет ри  Го ри во: чер ни въг ли ща
зър нес тост 2460 mm; макс.влаж ност на го ри во то 15%;
ка ло ри чен ефект: 2628 MJ.kg1

Брой сек ции  3 4 5 6 7 8 9 10
Но ми нал на топ лин на мощ ност kW 18 25 32 39 46 53 60 67
Раз ход на го ри во при но м.
топ лин на мощ ност kg/h 2,93 4,07 5,2 6,35 7,48 8,63 9,76 10,9
Ми ни мал на топ лин на мощ ност  kW 5,4 7,5 9,6 11,7 13,8 15,9 18 20,1
Раз ход на го ри во при ми н.
топ лин на мощ ност  kg/h 0,88 1,22 1,56 1,91 2,24 2,59 2,93 3,27
Обем на бун ке ра за го ри во  l 40,1 49,9 59,7 69,5 79,3 89,1 98,9 108
Вре ме на го ре не при но м. мощ ност h    4
Тем пе ра ту ра на дим ни те га зо ве
при но ми нал на топ лин на мощ ност °C    250  270
Тем пе ра ту ра на дим ни те га зо ве на
из хо да при ми н. топ лин на мощ ност  °C    130  200
Де бит на дим ни те га зо ве при
но ми нал на топ лин на мощ ност g/sec 2,55 3,54 4,53 5,52 6,51 7,5 8,49 9,486
Дебит на димните газове при
мин. топлинна мощност g/sec 8,49 11,8 15,1 18,4 21,71 25 28,3 31,62
Ефек тив ност %    79
Клас на ко те ла съгл. EN 303  5      3
Во ден обем  l 39,5 49,3 59,1 68,9 78,7 88,5 98 107,8
Ма са kg 262 312 362 412 462 512 562 612
Дъл бо чи на на го рив на та ка ме ра mm 220 330 440 550 660 770 880 990
При съ е д. раз мер на ди мо от во да  mm   156    176
Раз ме ри на ко те ла:
ви со чи на x ши ро чи на mm    1076 x 642
Дъл бо чи на mm 302 413 524 635 766 857 968 1079
Раз ме ри на от во ра за пъл не не  mm    245x 195
Свръхналягане на водата
  Макс.работно bar    4
  Мин.работно bar    0,5
  Пробно bar    8
Хид рав лич на за гу ба на ко те ла      виж фиг. 1
Ми н. тем п. на вхо дя ща та во да °C    60
Ди а па зон на ре гу ли ра не
тем пе ра ту ра та на во да та  °C    60  85
Ни во на шу ма dB  не пре ви ша ва ни во от 65 dB (A)
Тя га на ко ми на  mbar 0,15 0,16 0,17 0,20 0,24 0,28 0,32 0,35
Присъедин. връзки на котела
  отоплителна вода “    1 1/2
  връщаща вода “    1 1/2
Темп. на охлаждащата вода за 
предпазния охладителен
топлообменник °C    5 – 20
Свръхналягане на охлаждащата
вода за предпазния охладителен
топлообменник bar    2 – 6
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Табл.3 Раз ме ри, тех ни чес ки па ра мет ри  Го ри во: ка фя ви въг ли ща 
зър нес тост 2460 mm; макс.влаж ност на го ри во то 15%;
ка ло ри чен ефект : 1418 MJ.kg1

Брой сек ции  3 4 5 6 7 8 9 10
Но ми нал на топ лин на мощ ност kW 13 19 25 31 37 43 49 55
Раз ход на го ри во при но м.
топ лин на мощ ност kg/h 3,29 4,8 6,33 7,85 9,37 10,89 12,4 13,9
Ми ни мал на топ лин на мощ ност kW 3,9 5,7 7,5 9,3 11,1 12,9 14,7 16,5
Раз ход на го ри во при ми н.
топ лин на мощ ност  kg/h 0,99 1,44 1,9 2,36 2,81 3,27 3,6 4,18
Обем на бун ке ра за го ри во  l 40,1 49,9 59,7 69,5 79,3 89,1 98,9 108
Вре ме на го ре не при но м. мощ ност h    4
Тем пе ра ту ра на дим ни те га зо ве
 при но ми нал на топ лин на мощ ност °C    220  250
Тем пе ра ту ра на дим ни те га зо ве
при ми ни мал на топ лин на мощ ност  °C    110  120
Де бит на дим ни те га зо ве при
 но ми нал на топ лин на мощ ност g/sec 5,89 8,6 11,33 14,05 16,77 19,48 22,2 24,92
Де бит на дим ни те га зо ве при
ми ни мал на топ лин на мощ ност g/sec 1,78 2,58 3,4 4,22 5,03 5,84 6,66 7,48
Ефек тив ност %    78
Клас на ко те ла съгл. EN 303  5      3
Во ден обем  l 39,5 49,3 59,1 68,9 78,7 88,5 98 107,8
Ма са  kg 262 312 362 412 462 512 562 612
Дъл бо чи на на го рив на та ка ме ра mm 220 330 440 550 660 770 880 990
При съ е д. раз мер на ди мо от во да  mm   156    176
Раз ме ри на ко те ла:
ви со чи на x ши ро чи на mm    1076 x 642
Дъл бо чи на  L mm 302 413 524 635 766 857 968 1079
Раз ме ри на от во ра за пъл не не  mm    245x 195
Свръхналягане на водата
  Макс.работно bar    4
  Мин.работно bar    0,5
  Пробно bar    8
Хид рав лич на за гу ба на ко те ла      виж фиг. 1
Ми н. тем п. на вхо дя ща та во да °C    60
Ди а па зон на ре гу ли ра не
тем пе ра ту ра та на во да та  °C    60  85
Ни во на шу ма dB  не пре ви ша ва ни во от 65 dB (A)
Тя га на ко ми на  mbar 0,13 0,14 0,15 0,2 0,22 0,28 0,3 0,32
Присъедин. връзки на котела
  отоплителна вода “    1 1/2
  връщаща вода “    1 1/2
Темп. на охлаждащата вода за 
предпазния охладителен
топлообменник °C    5 – 20
Свръхналягане на охлаждащата
вода за предпазния охладителен
топлообменник bar    2 – 6



10

1.4. Основни размери на котела

Фиг.2 Ос нов ни раз ме ри на ко те ла 
Дъл жи на L  по со че на в таб ли ца та 
Дъл жи на L1 при  3  7 секц.вер сия   121 mm 
Дъл жи на L1 при 8  10 секц.вер сия  138 mm 
Ди а ме тър D  при 3  7 секц.вер сия   156 mm 
Ди а ме тър D при 8  10 секц.вер сия   176 mm
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1  гор на част на ко жу ха 
2 стра нич на ля ва част на ко жу ха 
3  вра та за по ла га не на го ри во то 
4 пред на дяс на част на ко жу ха 
5 пред на ля ва част на ко жу ха 
6 ре гу ла тор на тя га та 
7 вра тич ка за по чис т ва не на пе пел та  
8 диск за тре ти чен въз дух 
9 зат вор за тре ти чен въз дух 
10  об ръ ща тел на ска ра

фиг.3 Ос нов ни час ти на ко те ла

11 ка пак за по чис т ва не 
12 стра нич на дяс на част на ко жу ха 
13 зад на част на ко жу ха 
14 тръ ба за вхо дя ща та во да 
15 свръх на пор но пред паз но съ о ръ же ние 
16  ко тел но тя ло 
17 щу цер за дим ни те га зо ве
18 уп рав ле ние на дим на та кла па 
19 тръ ба за из хо дя ща та во да
20  тер мо ма но ме тър
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фир ма “Ера то” сер виз на ор га ни за ция, упъл но мо ще на за из вър ш ва не то 
на та ка ва дей ност. Ин с та ли ра не то на ко те ла се из вър ш ва по пред ва ри
тел но раз ра бо тен про ект съгл. дейс т ва щи те пред пи са ния. Ако ко те лът се 
ин с та ли ра към ве че из г ра де на отоп ли тел на сис те ма, мон таж на та фир ма 
тряб ва да из вър ши про ми ва не (по чис т ва не) на ця ла та сис те ма. 
  Во да та, ко я то се из пол з ва за на пъл ва не на сис те ма та тряб ва да 
от го ва ря на изис к ва ни я та по БДС (виж табл. за твър дост на во да та)

   Про из во ди те лят не пре по ръч ва из пол з ва не то на не зам ръз ва
ща смес
  a ) към отоп ли тел на та сис те ма 
 ЧДС 06 0310 : 1983 Цен т рал но отоп ле ние, про ек ти ра не и мон таж
 ЧДС 06 0830 : 1998 Пред паз ни съ о ръ же ния за цен т рал но отоп ле
ние и под г ря ва не на БГВ
 ЧДС 07 7401 : 1992 Во да и па ра за топ лин ни енер гий ни съ о ръ же
ния с ра бот но на ля га не до 8 MPa
 ЧДС ЕН 303  5:2000 Кот ли за цен т рал но отоп ле ние   Част 5: Ко тел 
за цен т рал но отоп ле ние на твър до го ри во с ръч на или ав то ма тич на дос
тав ка и макс. но ми нал на мощ ност до 300 kW  тер ми но ло гия, изис к ва ния, 
из пи та ния и обоз на че ния   
  б ) към ко ми на
 ЧДС 73 4201 : 2002 Про ек ти ра не на ко ми ни и ди мо от во ди
 ЧДС 06 1610 : 1985  Час ти на ди мо от во ди те за би то ви уре ди  
  в ) от глед на точ ка на про ти во по жар ни те пред пи са ния
 ЧДС 06 1008 : 1997   Про ти во по жар на бе зо пас ност на топ лин ни те 
съ о ръ же ния.
 ЧДС 73 0823 : 1984  Про ти во по жар ни тех ни чес ки свойс т ва на ма
те ри а ли те. Сте пе ни на го ри мост на стро и тел ни те ма те ри а ли.
   За бе леж ка: Тук са по со че ни чеш ки те нор ми. За Ре пуб ли ка Бъл га
рия да се спаз ват съ от вет с т ва щи те им на ци о нал ни (ев ро пейс ки) нор ми.  

  2.3.  Въз мож нос ти за раз по ла га не 
  Ко те лът VIADRUS HERCULES U 24 е пред наз на чен за ин с та ли ра не 
в по ме ще ния, ко и то не са част от оби та е мо то прос т ран с т во (напр. 
ма зе, ко ри дор и др.). 
   Раз по ла га не на ко те ла от глед на точ ка на про ти во по жар ни те пред
пи са ния :
 1.  Раз по ла га не вър ху под от не за па лим ма те ри ал  (фиг. 4)
  Ко те лът се пос та вя вър ху фун да мент, кой то да пре ви ша ва вън ш на та 
про ек ция на ко те ла с  20 mm.
   Ако ко те лът се раз по ла га в ма зе пре по ръч ва ме фун да мен тът да 
бъ де с мин. ви со чи на 50 mm.
  Ко те лът се раз по ла га в сре да та на фун да мен та
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Състав на водата в котела и отоплителната инсталация 
 по БДС 1520781

В случай на неспазване на тези изисквания, при поява 
на дефект по нагревната повърхност на котела, фирмата не носи отговорност.

обща твърдост 30 mg.eq/kg
кислород 100 mg/kg
свободен сулфит 2 mg/kg
масло и тежки нефтопродукти 3 mg/kg
pH 8... 9,5
съдържание на соли 6000 mg/kg
обща алкалност 30 mg/kg
съдържание на свободен CO2 не се допуска

2.   Ин с т рук ция за мон таж

   2.1 Кон с т рук ция на ко те ла
  Ос нов на та част на ко те ла е сек ци он но то ко тел но тя ло от сив чу гун, 
про из веж да но в съ от вет с т вие с ЧДС ЕН 1561, с ка чес т во 150.
  На пор ни те час ти на ко те ла от го ва рят на изис к ва ни я та за якост съгл. 
ЧДС ЕН 303 5 : 2000 Кот ли за цен т рал но отоп ле ние  Част 5: Ко тел за 
цен т рал но отоп ле ние на твър до го ри во с ръч на или ав то ма тич на дос тав ка 
и но ми нал на топ лин на мощ ност до 300 kW  тер ми но ло гия, изис к ва ния, 
из пи та ния и обоз на че ния.  
  Ко тел но то тя ло е със та ве но от сек ции, сгло бе ни с по мощ та на ни пе
ли с ди а ме тър 56 mm и фик си ра ни с ан кер ни бол то ве. Сек ци и те офор мят 
на сип на шах та, го рив на ка ме ра, пе пел ник, вод но прос т ран с т во и топ ло об
мен на част. Вхо дът и из хо дът на отоп ли тел на та во да е си ту и ран в зад на та 
част на ко те ла. 
  В гор на та част на зад на та сек ция е раз по ло жен щу це рът за дим ни те 
га зо ве и фла не цът за отоп ли тел на та во да. В дол на та част на сек ци я та се 
на ми ра фла не цът за връ ща ща та во да. Из во ди те на во да та мо гат да се 
при съ е ди нят и с по мощ та на тръ би с на рез. Към пред на та сек ция на ко
те ла са фик си ра ни вра тич ки те за по ла га не на го ри во и за по чис т ва не на 
пе пел та, как то и ка па ка за по чис т ва не. Под вра тич ка та за по чис т ва не на 
пе пел та е раз по ло же на об ръ ща тел на та ска ра. Там се на ми ра и за щит на та 
пло ча на го рив на та ка ме ра, ко я то слу жи за по чис т ва не на ко те ла.  
  Ко тел но то тя ло е изо ли ра но с без в ред на ми не рал на изо ла ция, ко я то 
по ни жа ва за гу би те от от де ля не то на топ ли на в окол на та сре да. Сто ма не
ни ят ко жух е об ра бо тен с ка чес т ве но цвет но пок ри тие.

  2.2. Пред пи са ния и ди рек ти ви
  Ко те лът на твър до го ри во се ин с та ли ра са мо от ото ри зи ра на от 
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фиг.4 Размери на фундамента

Брой сек ции 3 4 5 6 7 8 9 10
L (mm) 302 413 524 635 766 857 968 1079

 2. Бе зо пас ни раз с то я ние от за па ли ми ма те ри а ли
  при ин с та ли ра не и ек с п ло а та ция на ко те ла за дъл жи тел но се спаз ва 
бе зо пас но раз с то я ние 200 mm от ма те ри а ли със сте пен на го ри мост B, C1 
и C2 (съгл.ЧДС 06 1008 : 1997)
  ми ни мал но то раз с то я ние от лес но за па ли ми ве щес т ва със сте пен на 
го ри мост C3, се уд во я ва на 400 mm
  бе зо пас но то раз с то я ние се уд во я ва и в слу ча и те, ко га то сте пен та на 
го ри мост на стро и тел ни те ма те ри а ли не е из вес т на.

 Табл. 4  Степен на горимост на материалите

Степен на Строителни материали, включени в степен на горимост
горимост (извлечение от ЧДС 730823) 
Анегорими азбест, тухли, пясъчник, керамични плочки, мазилки,    
 противопожарни мазилки (без органични примеси)
Впрактически акумин, изомин, хераклит, райомит, мигнос, велокс, плочи от
негорими азбестови влакна, плочки  от базалтово кече и  др. 
С1трудно букова и дъбова дървесина, полчки от хорбакс,
горими верзалит, умакарт,шперплат 
С2средно иглолистен дървен материал (бор, смърч), талашитни
горими и коркови облицовки  ЧДС  492614 
С3лесно асфалт, целулозни материали, дървесновлакнести плочки,   
горими полиуретан (молитан), полистирол 
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   Раз по ла га не на ко те ла от глед на точ ка оси гу ря ва не на прос т
ран с т во за ма ни пу ла ции :
 ос нов на сре да AA5/AB5 съгл.ЧДС 33 20003:1995
 минималното прос т ран с т во за ма ни пу ла ции, ко е то се ос та вя пред ко
те ла е 1000 mm
 мин. раз с то я ние меж ду зад на та част на ко те ла и сте на та е 400 mm
 по не ед на от стра нич ни те час ти на ко те ла тряб ва да поз во ля ва дос тъп 
до зад на та част от минимум 400 mm

   Раз по ла га не на го ри во то:
 не се пре по ръч ва скла ди ра не то на го ри во то да се из вър ш ва на раз с
то я ние помал ко от 400 mm до ко те ла
 заб ра ня ва се раз по ла га не то на го ри во меж ду два ко те ла в об що ко
тел но по ме ще ние
 про из во ди те лят пре по ръч ва мин. раз с то я ние меж ду ко те ла и го ри во то 
да бъ де 1000 mm или го ри во то да се скла ди ра в от дел но по ме ще ние.

   Из бор на под хо дящ раз мер на ко те ла
   Из бо рът на под хо дящ раз мер на ко те ла т.е на не го ва та топ лин на 
мощ ност е мно го важ но ус ло вие за ико но мич на та ек с п ло а та ция и из п рав
на та фун к ция на ко те ла. Ко те лът тряб ва да бъ де из б ран та ка,че не го ва та 
топ лин на мощ ност да от го ва ря на топ лин ни те за гу би на обек та. Но ми
нал на та мощ ност на ко те ла се из чис ля ва спо ред дейс т ва щи те нор ми за 
вън ш ни тем пе ра ту ри   12°C, 15°C и 18°C. Из бо рът на ко тел с пре ка ле но 
го ля ма но ми нал на мощ ност (пре о раз ме рен), во ди до по ви ше но от де ля не 
на кат ра ни и до оро ся ва не на ко те ла. За то ва не се пре по ръч ва из пол з ва
не то на ко тел с мощ ност, пови со ка от топ лин ни те за гу би на обек та. 
 
   Ко мин на тя га
   Ко ми нът с под хо дя ща тя га е ос нов на пред пос тав ка за доб ра та фун
к ция на ко те ла. Той въз дейс т ва как то вър ху мощ ност та на ко те ла,та ка и 
вър ху не го ва та ефек тив ност. Ко те лът тряб ва да бъ де при съ е ди нен към 
ко мин с дос та тъч на тя га, виж част 1.3.

   2.4.  Дос тав ка и при над леж нос ти

  След нап ра ве на за яв ка ко те лът  VIADRUS HERCULES U24 се дос та вя 
в след ния вид: оком п лек то ва но то ко тел но тя ло е раз по ло же но на па лет, а 
опа ко ва ни ят ко жух на ко те ла е прик ре пен стра нич но. При над леж нос ти те се 
пос та ве ни във вът реш ност та на ко тел но то тя ло, а дос тъп до тях оси гу ря ва 
вра тич ка та за по ла га не на го ри во то. Ко те лът е опа ко ван в под хо дя ща за 
тран с пор ти ра не опа ков ка. Не се  пре по ръч ват ма ни пу ла ции, свър за ни с 
об ръ ща не на ко те ла , осо бе но по вре ме на тран с пор ти ра не то му.
   Стан дар т на та дос тав ка на ко те ла включ ва:
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лът не ние, след ко е то кон с т рук ци я та се фик си ра към ко те ла с по мощ та 
на че ти ри гай ки (в за ви си мост от раз по ло же ни е то на ко тел но то). Из хо дът 
за отоп ли тел на та во да се при съ е ди ня ва със за вар ка към отоп ли тел на та 
сис те ма. 
 2a.  Из хо дът на сис те ма та се из веж да към ко тел но то тя ло с при съ е
ди ни тел на тръ ба  G 6/4”, а дру ги ят край се включ ва към отоп ли тел на та 
сис те ма.
 3.  Меж ду фла не ца за отоп ли тел на та во да  (раз по ло жен на вхо да)  и 
ко те лът се пос та вя уп лът не ние, след ко е то кон с т рук ци я та се фик си ра към 
ко те ла с по мощ та на че ти ри гай ки. Дол ни ят из ход за връ ща ща та во да се 
при съ е ди ня ва със за вар ка към отоп ли тел на та сис те ма.
 3a. На вхо да към ко тел но то тя ло се мон ти ра при съ е ди ни тел на тръ ба 
G  6/4”, а дру ги ят край се включ ва към отоп ли тел на та сис те ма.
 4.  Съгл. фиг.3a бе зо пас но то съ о ръ же ние под на ля га не се при съ е ди
ня ва към фла не ца за връ ща ща та (a отоп ли тел на та во да и към вхо да за 
ох лаж да ща та во да и из хо да на из лиш на та топ ли на. Пред бе зо пас но то съ
о ръ же ние под на ля га не е не об хо ди мо да се мон ти ра фил тър съгл. фиг.4a. 
За при съ е ди ня ва не на съ о ръ же ни е то се пре по ръч ва из пол з ва не то на  4 
бр. пра ви вин то ви връз ки с плос ко уп лът не ние, вът реш на и вън ш на рез ба.
 5.  Да се мон ти ра из пус ка тел ния вен тил към 1/2” рез ба във фла не ца 
за отоп ли тел на та во да спо ред фиг.3
 5a. Да се мон ти ра из пус ка те лен вен тил към 1/2” рез ба в при съ е ди ни
тел на та тръ ба за отоп ли тел на та во да спо ред фиг.3
 6.  Към ди мо гар ния нак рай ник се из веж да тръ ба та за дим ни те га зо ве, 
ко я то се включ ва в от во ра за ко ми на. Ди а ме тъ рът на ди мо гар на та тръ ба 
е 160 mm  за раз ме ри от 3 до 7 сек ции и за раз мер 8  10 сек ции 180 mm. 
 7.  Да се мон ти ра ре гу ла то рът на тя га та към от во ра в гор на та част на 
пред на та сек ция. Пос ле до ва тел ност та за нас т рой ка та на ре гу ла то ра на тя
га та е пред с та ве на в ин с т рук ци я та, при ло же на към съ от вет ния ре гу ла тор. 
За вер сии 8  10 сек ци он ни кот ли се из вър ш ва мон таж на два ре гу ла то ра 
за тя га та спо ред фиг.3.
 8.  От во рът с рез ба JS 6/4” в пред на та сек ция се зат ва ря с та па JS 6/4”. 
Под та па та се пос та вя уп лът не ние.
 
   Мон таж на ко жу ха

 1. Из ва де те ко жу ха от кар то не на та опа ков ка.
 2. Ла ма ри не ни те ком по нен ти се фик си рат със съ от вет ния скре пи те лен 
ма те ри ал (фиг.5)
 при съ е ди ни те лен щифт 13 бр. пру жин на ско ба 13 бр.
 болт C 4,8 x13 11 бр. цап фа 1 бр.
 под лож ка 1 бр. гай ка M5 1 бр.
   Стра нич ни те па не ли на ко жу ха се мон ти рат с по мощ та на фик си
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 • ко тел на па лет със съ от вет ния брой сек ции;
 • ко жух, вкл.пе пел ни ка със съ от вет ни те раз ме ри;
 • ком п лект по чис т ва щи при над леж нос ти (ку ка, чет ка с ръ кох ват ка, 
ос т рие, дю бе ли 2бр., пра ва   ско ба с рез ба 2 бр.);
 • тер мо ма но ме тър (1 бр.);
 • пи та те лен и из пус ка те лен кран Js 1/2” (1бр.);
 • ре гу ла тор на тя га та (1бр.) за вер сия 810 сек ции (2 бр.);
 • сля па та па Js 6/4” (2бр.);
 • винт за въз душ ния кла пан (1 бр.);
 • пру жи на ( 1бр.);
 • скре пи тел ни еле мен ти за ко жу ха;
 • при съ е ди ни тел на тръ ба 6/4”  (2бр.);
 • ключ за ма ни пу ла ции (1 бр.);
 • пред паз но съ о ръ же ние под на ля га не Caleffi тип 544;
 • тър гов с котех ни чес ка до ку мен та ция.

   2.5.  Пос ле до ва тел ност на мон таж

  Ин с та ли ра не на ко тел но то тя ло  пред паз но съ о ръ же ние под на
ля га не 
 1.  Пос та ве те ко тел но то тя ло на фун да мен та (под лож ка та).
 2.  Меж ду фла не ца за отоп ли тел на та во да и ко те лът се пос та вя уп

фиг. 5 Оком п лек тов ка на ко те ла1  го рен па нел на ко жу ха 
2  ляв стра ни чен па нел на ко жу ха 
3  пре ден ляв па нел на ко жу ха
4  пре ден де сен па нел на ко жу ха 
5   де сен стра ни чен па нел на ко жу ха 
6   за ден па нел на ко жу ха 
7  тер мо ма но ме тър 
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 4. Из вър ш ва се кон т рол вър ху фун к ци о нал на та из п рав ност на пред
паз но то съ о ръ же ние под свръх на ля га не  Caleffi
 5. Ко те лът под ле жи на ек с п ло а та ция спо ред съ от вет ни те нор ми. 
 6. Пов тор но се про ве ря ва уп лът не ни е то на ко те ла.
 7. Кли ен тът след ва да бъ де за поз нат с под дръж ка та и об с луж ва не то 
на ко те ла.
 8.  Въ веж да не то в ек с п ло а та ция се от бе ляз ва в га ран ци он на та кар та.

   2.7. Ре гу ли ра щи и пред паз ни еле мен ти

   Дим на та кла па на ди мо гар ния нак рай ник ре гу ли ра из хо дя що то 
ко ли чес т во на дим ни те га зо ве от ко те ла към ко ми на. Тя се уп рав ля ва от 
ръ кох ват ка та, раз по ло же на в зад на та част на ко те ла. Ре гу ли ра не то на 
кла па та се из вър ш ва с ос во бож да ва не на сач ма та и с от ва ря не на лос та 

фиг.6  Мон таж на уп рав ле ни е то за дим но 
уп рав ле ние

1 ди мо га рен нак рай ник
2 прег ра да на дим но то уп рав ле ние 
3 лост за дим но уп рав ле ние 
4 гор на част на ко жу ха 
5 шай ба
6 елас ти чен щифт 
7 пру жи на

в по зи ция за из веж да не на дим ни те га зо ве, след ко е то сач ма та се при тя га 
от но во в же ла но то по ло же ние.  
   Въз душ на та кла па на вра та та за по чис т ва не на пе пел та ре гу ли
ра зах ран ва не то с го ри ве въз дух под ска ра та на ко те ла. Уп рав ля ва се с 
ре гу ла то ра на тя га та или ръч но с по мощ та на зас то по ря ва щия болт на 
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ра щи бол то ве. Към гор ния па нел на ко жу ха се ин с та ли ра ма но ме тър ка то 
ка пи ля рът се из веж да към въз в рат ния кла пан над изо ла ци я та на гор ния 
па нел на ко жу ха и лос та за дим но то уп рав ле ние. Тряб ва да се вни ма ва 
ка пи ля рът да не кон так ту ва с ко тел но то тя ло. Зад ни ят па нел на ко жу ха се 
фик си ра към стра нич ни те па не ли. Нак рая се мон ти рат пред ния ляв па нел 
на ко жу ха и пред ния де сен па нел на ко жу ха.

   Мон таж на лос та за дим но уп рав ле ние

   Мон та жът на лос та за дим но уп рав ле ние се из вър ш ва спо ред фиг.6. 
Лос тът се пос та вя в от во ра от към гор на та част на ко жу ха и се фик си ра 
с по мощ та на щиф то ве към дим на та кла па (виж фиг.6), пос та вят се шай
ба та и пру жи на та, след ко е то пру жи на та се фик си ра с по мощ та   пер ка. 
От ва ря се вра тич ка та за по ла га не на го ри во то и се мон ти ра гор ния па нел 
на ко жу ха.
   Мон таж на при над леж нос ти те за по чис т ва не

   За мон та жа или де мон та жа на чет ка та и на ос т ри е то (ако е част от 
дос тав ка та ) се из пол з ва обик но вен мон таж ни ин с т ру мен ти и на ко же ни 
ръ ка ви ци.
   2.6.  Въ веж да не в ек с п ло а та ция

  Въ веж да не то на ко те ла в ек с п ло а та ция се из вър ш ва са мо от спе
ци а ли зи ра на мон таж на фир ма, ото ри зи ра на за из вър ш ва не на та ка ва 
дей ност от фир ма “Ера то”. 

  2.6.1.  Кон т рол на дей ност пре ди пус ка на ко те ла
   Пре ди да се въ ве де в ек с п ло а та ция ко те ла е не об хо ди мо да се 
из вър шат след ни те кон т рол ни дей нос ти : 
 a ) да се про ве ри да ли отоп ли тел на та сис те ма е на пъл не на с во да 
(про вер ка на тер мо ма но ме тъ ра), ка то и уп лът не ни е то й.
 b )  да се про кон т ро ли ра при съ е ди ня ва не то към ко ми на включ ва не то 
към ко ми на се из вър ш ва са мо със съг ла си е то на съ от вет на та ре ви зи ра ща 
служ ба по ко ми ни те
 c)  да се про ве ри фун к ци о нал но то със то я ние на ре гу ла то ра на тя га та 
и на тер мос та тич ния вен тил 

  2.6.2 Въ веж да не на ко те ла в ек с п ло а та ция 
 1. За пал ва не на ко те ла.
 2. Ко те лът се въ веж да на не об хо ди ма та ра бот на тем пе ра ту ра. Пре по
ръ чи тел на та тем пе ра ту ра за из хо дя ща та во да е 80°C.
 3. Ре гу ли ра се дъл жи на та на ве риж ка та за ре гу ла то ра на тя га та.( съгл. 
при ло же на та ин с т рук ция за ре гу ла тор на тя га та).
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   2.9.Обо руд ва не за из веж да не на топ ли на  аку му ли ращ съд

  В слу чай,че не об хо ди ми ят обем е пого лям от 300 l пре по ръч ва ме 
раз по ла га не то на аку му ли ращ съд. 
  Из чис ле ние за мин. обем на во до съ дър жа тел ния топ ло об мен ник,

Vsp = 15Tb x QN ( 10,3 x (QH/Qmin)
  къ де то:
 Vsp обем на  аку му ли ра щия съд в l
 QN  но ми нал на топ лин на мощ ност в kW
 Tb  вре ме на го ре не в h
 QH  топ лин но на то вар ва не на сгра ди те в kW
 Qmin  мин.топ лин на мощ ност в kW

   Раз ме ри те на аку му ли ра щия съд при кот ли те за цен т рал но отоп
ле ние, пред наз на че ни за от дел ни ви до ве го ри ва се оп ре де лят спо ред 
мощ ност та на найго ле мия аку му ли ращ съд. То зи аку му ли ращ съд не е 
не об хо дим в слу чай, че из чис ле ни ят обем е пома лък от 300 l. 

3. Ин с т рук ция за об с луж ва не 

фиг. 7. Схе ма за при съ е ди ня ва не на пред паз но
то съ о ръ же ние под на ля га не 

1  пред паз но съ о ръ же ние под на ля га не Caleffi тип 544
2  вход за ох лаж да ща та во да 1/2”
3  дат чик за пред паз но то съ о ръ же ние 
4  из ход за отоп ли тел на та во да
5  вход за отоп ли тел на та во да 
6  из ход за из лиш на та топ ли на  1/2”
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кла па та. Вто ри ят ре гу ла тор на тя га та (за вер сия 8,9,10 сек ции) ре гу ли ра 
зад на та въз душ на кла па. Той се нас т рой ва на съ ща та тем пе ра ту ра, как то 
ре гу ла то ра в пред на та част на ко те ла. 
   Въз душ на та кла па на вра та та за по ла га не на го ри во то е пред наз
на че на за зах ран ва не на го рив на та ка ме ра с вто ри чен въз дух. 
   Въз душ на та кла па за тре ти чен въз дух е пред наз на че на за зах ран

фиг. 8  Хид рав лич на схе ма

1   дат чик на пред паз но то съ о ръ же
ние под на ля га не 
2   из ход за отоп ли тел на та во да  
3  пред паз но съ о ръ же ние под на ля га
не  Calleffi 544
4  из ход за из лиш на та топ ли на
5  вход за връ ща ща та во да
5  вход за ох ла ди тел на та во да 
7  фил тър

ва не на го рив ни те пъ ти ща с тре ти чен въз дух. При из га ря не на ка фя ви и 
на чер ни въг ли ща кла пи те ос та ват от во ре ни на 5 mm  
   За да се оси гу ри не об хо ди ма та тем пе ра ту ра на отоп ли тел на та во да 
и под хо дя що на ля га не на во да та в отоп ли тел на та сис те ма се из пол з ва 
ком би ни ран уред тер мо ма но ме тър. Щур цът на дат чи ка за тер мо ма но ме
тъ ра е раз по ло жен в гор на та част на пред на та ко тел на сек ция.

   2.8. Обо руд ва не за из веж да не на из лиш на та топ ли на   ох ла ди
те лен кон тур

   Пред паз но то съ о ръ же ние под на ля га не е пред наз на чен за из веж
да не на из лиш на та топ ли на с цел да се из бег не пре ви ша ва не на макс.
до пус ти ма та тем пе ра ту ра на во да та в ко те ла т.е 95°C. 
   В слу чай, че сис те ма та е обо руд ва на с пред паз но съ о ръ же ние под 
на ля га не и се стиг не до прег ря ва не на ко те ла (тем пе ра ту ра та на из хо дя
ща та во да е пови со ка от 95°C)  пред паз но то съ о ръ же ние съз да ва в ко те ла 
кръг за сту де на во да, кой то ос та ва ак ти вен до по ни жа ва не на тем пе ра ту
ра та под гра нич на та стой ност. В то зи мо мент се зат ва рят ед нов ре мен но 
ох ла ди тел ния кръг и зах ран ва не то на сис те ма та със сту де на во да.
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с по мощ та на дим на та кла па на ди мо гар ния нак рай ник. Пре циз но ре гу ли
ра не на мощ ност та се пос ти га при из пол з ва не на въз душ на та кла па, ко я то 
ре гу ли ра зах ран ва не то на въз дух под ска ра та, ръч но или с по мощ та на 
ре гу ла то ра на тя га та. Ре гу ла то рът на тя га та се нас т рой ва та ка,че кла па та 
за въз дух да бъ де поч ти на пъл но зат во ре на в мо мен та, ко га то се пос тиг не 
же ла на та тем пе ра ту ра на отоп ли тел на та во да.
 2. Ко те лът се до пъл ва с го ри во в про це са на ек с п ло а та ция спо ред не
об хо ди мост та от топ ли на и ин тен зи те та на го ре не то. По ла га не то тряб ва 
да се из вър ш ва та ка,че сло ят на го ри во то да бъ де рав но мер но ви сок по 
ця ла та дъл бо чи на на ко те ла.  
 3. При из пол з ва не на би тов кокс, чер ни въг ли ща и дър ве си на въз душ
на та кла па за зах ран ва не с пър ви чен въз дух, раз по ло же на на вра та та за 
по ла га не тряб ва да бъ де час тич но от во ре на. Въз душ на та кла па за тре
ти чен въз дух се от ва ря на 5 mm. 
 4. При пре ми на ва не в ре жим на по ни же на нощ на ек с п ло а та ция е не
об хо ди мо ска ра та да се по чис ти ос нов но, но во то го ри во да се ос та ви да 
се раз го ри доб ре и след то ва да се на ма ли мощ ност та на ко те ла ка то се 
прит во рят дим на та кла па вър ху ди мо гар ния нак рай ник и въз душ на та кла па 
за зах ран ва не с пър ви чен въз дух. Сте пен та на от ва ря не на дим на та кла па 
и на въз душ на та кла па тряб ва да се съ об ра зи та ка, че да се из бег не из
ти ча не на дим ни га зо ве в ко тел но то. За цел та е не об хо ди мо да се от ка чи 
ре гу ла то рът на тя га та ( да се зат во ри на пъл но въз душ на та кла па).
 5. Под но вя ва не то на днев ния ра бо тен ре жим се из вър ш ва с от ва ря не 
на дим на та и на въз душ на та кла па. Ска ра та се по чис т ва ос нов но след 
от ва ря не на вра та та за от с т ра ня ва не на пе пел та.
 6. Вра та та за пе пел та тряб ва да бъ де пос то ян но зат во ре на по вре ме 
на ек с п ло а та ция.
 7. Ако е не об хо ди мо се из вър ш ва ця лос т но из п раз ва не на пе пел ни ка 
(за цел та за дъл жи тел но из пол з вай те ръ ка ви ци).

  3.2.  По чис т ва не на ко те ла под дръж ка 

 1. Пе пел та от пе пел ни ка се от с т ра ня ва по вре ме на ек с п ло а та ция на 
ко те ла ня кол ко пъ ти на ден спо ред ти па на из пол з ва но то го ри во, за що то 
пъл ни ят пе пел ник въз п ре пят с т ва пра вил но то раз п ре де ле ние на го рив ния 
въз дух под са мо то го ри во и при чи ня ва не рав но мер но из га ря не на го ри во то 
на ска ра та. Всич ки ос та тъ ци в ог ни ще то, осо бе но сгу ри я та, се от с т ра ня ват 
пре ди вся ко но во за пал ва не и при под но вя ва не на днев ния ре жим на ек с п
ло а та ция на ко те ла. Пе пел та се от с т ра ня ва в ог не у по рен съд с ка пак. При 
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  3.1. Об с луж ва не на ко те ла от кли ен та

  КОКС
Найпод хо дящ за из га ря не е кок сът със зър нис тост 2460mm.
Вре ме то за из га ря не при но ми нал на мощ ност е 4 h.

  ЧЕР НИ ВЪГ ЛИ ЩА
Найпод хо дя щи за из га ря не са чер ни те въг ли ща със зър нис тост 2460mm
Вре ме то за из га ря не при но ми нал на мощ ност е 4 h.

  КА ФЯ ВИ ВЪГ ЛИ ЩА
Найпод хо дя щи за из га ря не са ка фя ви те въг ли ща със зър нес тост 2460mm
Вре ме то за из га ря не при но ми нал на мощ ност е 4 h.

  До пъл ни тел но го ри во   дър ве си на
При то зи тип го ри во не се пос ти га но ми нал на мощ ност. 

  За пал ва не

 1. Да се про кон т ро ли ра ко ли чес т во то на во да та в отоп ли тел на та сис
те ма от тер мо ма но ме тъ ра.
 2. Да се от во ри спи ра тел на та ар ма ту ра меж ду ко те ла и отоп ли тел на та 
сис те ма.
 3. Да се по чис тят ска ра та и пе пел ни ка.  
 4. През вра та та за от с т ра ня ва не на пе пел та, вър ху ска ра та се пос та вят 
по ця ла та дъл бо чи на на ко те ла под пал ки и дър ва.
 5. Да се от во ри дим на та кла па вър ху ди мо гар ния нак рай ник и да се 
зат во ри вра тич ка та за по ла га не на го ри во то.
 6. Под пал ки те се за пал ват през от во ре ни те вра тич ки на пещ на та ка
ме ра и пе пел ни ка.
 7. Да се зат во ри вра та та за от с т ра ня ва не на пе пел та и да се от во ри 
на пъл но въз душ на та кла па. При вер си я та 8  10 сек ции се от ва ря съ що и 
зад на та въз душ на кла па. 
 8. Вър ху раз го ре ли те дър ва се по ла га тъ нък слой от ос нов но то го ри во.
 9. След ка то се пос тиг не доб ро за пал ва не, след ва що то ко ли чес т во го
ри во се до ба вя до дол ния ръб на вра та та за по ла га не ка то се раз п ре де ля 
рав но мер но по ця ла та дъл бо чи на на ко те ла. 
  Ек с п ло а та ция

 1. След пос ти га не на не об хо ди ма та тем пе ра ту ра на отоп ли тел на та во да 
е не об хо ди мо да се ре гу ли ра при то ка на въз дух за го ре не. В гру би гра ни ци 
мощ ност та на ко те ла мо же да се ре гу ли ра при про мя на на ко мин на та тя га 
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 4. Заб ра ня ват се как ви то и да са ма ни пу ла ции, во де щи до прег ря ва не 
на ко те ла. Ко те лът се на пъл ва до дол ния ръб на вра та та за по ла га не на 
го ри во то. Вра та та за по ла га не на го ри во то се от ва ря с по мощ та на плас
т ма со ва ръ кох ват ка. При по ла га не на го ри во тряб ва да се от во ри ле ко и 
вра та та за пе пел та, та ка че да се из ве дат дим ни те га зо ве. 
 5. Заб ра ня ва се раз по ла га не то на за па ли ми ма те ри а ли вър ху или в 
бли зост до ко те ла, на раз с то я ние помал ко от пре по ръ чи тел но то бе зо
пас но раз с то я ние.
 6. При по чис т ва не на пе пел та в ко те ла VIADRUS HERCULES U24 не 
се до пус ка на ли чи е то на за па ли ми ве щес т ва на раз с то я ние помал ко от 
1500 mm от ко те ла.
 7. Ек с п ло а та ци я та на кот ли при тем пе ра ту ра понис ка от 60 °C мо же да 
до ве де до оро ся ва не на ко тел но то тя ло и до по я ва та на нис ко тем пе ра тур на 
ко ро зия, ко я то сък ра ща ва жи во та на ко тел но то тя ло. За да се из бег не то ва 
със то я ние, кот ли те след ва да се ек с п ло а ти рат при тем пе ра ту ра пови со ка 
от 60 °C.
 8. След прик люч ва не на отоп ли тел ния се зон ко те лът, ди мо от во дът и 
ди мо гар ни ят нак рай ник се по чис т ват ос нов но. Всич ки де тай ли и ме ха
низ ми се смаз ват с гра фи те но мас ло. Ко тел но то по ме ще ние тряб ва да е 
по чис те но и су хо.
 9. Евен ту ал ни приз на ци на ко ро зия по ко тел но то тя ло не са не из п рав
ност и не оказ ват въз дейс т вие вър ху фун к ци я та на ко те ла.

4.Извеждане от експлоатация на ко те ла
след из ти ча не сро ка му на жи вот

   Пре по ръч ва ме издаването на от дел ни те час ти да ста ва по след ния 
на чин:
   за плас т ма со во то фо лио, кар то не на та опа ков ка из пол з вай те вто
рич ни су ро ви ни 
  ме тал на прис тя га ща лен таиз пол з вай те вто рич ни су ро ви ни  
  дър вен па лет пред наз на чен е за ед нок рат на упот ре ба.
   С ог лед на то ва, че ко те лът е кон с т ру и ран от обик но ве ни ме тал ни 
де тай ли, пре по ръч ва ме лик ви ди ра не то на от дел ни те час ти да ста ва по 
след ния на чин :
  топ ло об мен ник (сив чу гун) с пос ред ни чес т во то на фир ма, спе ци а
ли зи ра на в из ку пу ва не и лик ви ди ра не на от па дъ ци
  тръб на сис те ма, ко жухиз пол з вай те вто рич ни су ро ви ни 
  дру ги ме тал ни час ти из пол з вай те вто рич ни су ро ви ни  
  изо ла ци о нен ма те ри ал ROTAFLEX с пос ред ни чес т во то на фир ма, 
спе ци а ли зи ра на в из ку пу ва не и лик ви ди ра не на от па дъ ци
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ра бо та за дъл жи тел но тряб ва да се из пол з ват за щит ни по мощ ни сред с т ва 
и да се об ръ ща по ви ше но вни ма ние на лич на та бе зо пас ност.
 2. При отоп ле ние с кокс, чер ни и ка фя ви въг ли ща е не об хо ди мо вед нъж 
ме сеч но да се по чис т ват ос нов но вът реш ни те сте ни на на сип на та шах та, 
ди мо гар ния нак рай ник и дим ни те ка на ли за зах ран ва не с тре ти чен въз дух 
(раз ви ва не на зат ва ря ща та пло ча  (с по мощ та на чет ка). 
 3. След прик люч ва не на отоп ли тел ния се зон е не об хо ди мо да се по
чис тят дим ни те тя ги на ко те ла. Де мон ти ра се ка па кът за по чис т ва не, 
из важ да се прег ра да та на го рив на та ка ме ра, по чис т ва се със съ от вет ния 
ин с т ру мен та ри ум за по чис т ва не на дим ни те тя ги. След по чис т ва не е не
об хо ди мо да се пос та ви от но во прег ра да та в го рив на та ка ме ра, та ка че да 
се зат во ри зад на та част на ко те ла и да се мон ти ра ка па ка за по чис т ва не.
 4. Ако след из пол з ва не на го ри ва с по ви ше но от де ля не на га зо ве се 
стиг не до от де ля не на кат ра ни по сте ни те на го рив на та ка ме ра, те се от
с т ра ня ват с те ле на чет ка или след об га ря не със су ха и твър да дър ве си на 
(или кокс) при въ веж да не на ко те ла в ре жим на макс.ра бот на тем пе ра ту ра.
5. След прик люч ва не на отоп ли тел ния се зон е не об хо ди мо да се по чис тят 
всич ки шен ке ли на дим на та кла па и на вра ти те. 

  Вни ма ние!

 1. Ко те лът се об с луж ва са мо от пъл но лет ни ли ца, пред ва ри тел но за
поз на ти с ин с т рук ци я та за ек с п ло а та ция. Не се до пус ка при със т ви е то на 
де ца без над зор в бли зост до ко те ла. Заб ра ня ват се вся как ви ма ни пу ла ции 
в кон с т рук ци я та на ко те ла, ко и то би ха зас т ра ши ли здра ве то на об с луж ва
щия пер со нал или на при със т ва щи те ли ца. 
 2. В слу чай на опас ност от про ник ва не на за па ли ми па ри и га зо ве в 
ко тел но то по ме ще ние или при про веж да не на дей нос ти, ко и то во дят до 
въз ник ва не на по жар или из бух ва не (ле пе не на по до ви нас тил ки, ла ки
ра не със за па ли ми бои и др.) ко те лът тряб ва да се из ве де не за бав но от 
ек с п ло а та ция.
 3. Заб ра ня ва се из пол з ва не то на въз п ла ме ня ва щи теч нос ти с цел за
пал ва не на ко тел VIADRUS HERCULES U24.
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