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DEKLARACJA ZGODNOŚCI 

 

Firma "AMICA EUROPE" deklaruje, że kotły typu Optima, Solid, Profi, 

Time, Classic, Pyro, Green Eko, Eko Duo, do których odnosi się ta deklaracja, 

spełniają wymogi NORMĄ EN 12952-1:2006; NORMĄ EN 12952-7:2006; 

NORMĄ EN 12952-9:2006. 

 

 

Szanowny użytkownik kotła grzewczego АMICA TIME! 

 

Korzystając możliwością, chcemy podziękować Państwu za wybór kotła 

АMICA TIME z szerokiego asortymentu dostępnych na rynku produktów. 

Z przyjemnością informujemy, że robimy dokladamy całe wysiłki, żeby 

jakość naszych produktów odpowiadała wszystkim normam Unii Europejskiej i 

gwarantowała bezpieczeństwo wykorzystania. 

Naszym głównym celem jest najwyższa jakość naszych produktów! 

Będziemy wdzięczni za uwagi i propozycje dotyczące tworzonych przez nas 

produktów i usług serwisowych. 

 

 

Szanowny klient! 

W związku z stałą pracą producenta z udoskonalenia konstrukcji i wyglądu 

zewnętrznego kotła, w danej instrukcji mogą być nie wskazane niektóre 

przemiany, które nie pogarszają techniczne charakterystyki kotła. 

 

 

 

Kontakt w sprawach serwisowych na Ukrainie 

SP. z o. o. «Amica Ukraina» 

m. Kijów, ul. Rodziny Khokhlovykh, 8  

tel. (044) 392-84-71 

e-mail: info@amica-ltd.com 

Kontakty w Polsce 

Sp. zo.o. «AMICA EUROPE»  

Polska 

31-542 Krakow 

Ul. Kazimierza Kordylewskiego, 11  
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Szanowny kliencie! 

 

 

 

Przypominamy, że do prawidłowej i bezpiecznej pracy kotła należy 

bezwzględnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi, w której zawarte są 

informacje dotyczące konstrukcji, instalacji i eksploatacji kotła. Przed tym, jak 

ustawić kocioł i zacząć go używać, należy: 

 Przed zainstalowaniem kotła lub rozpocząć korzystanie z niego, należy: 

• dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją; 

• sprawdzić kompletność dostawy; 

• Sprawdzić, czy kocioł nie uległ uszkodzeniu podczas transportu. 

Przy użyciu kotła należy przestrzegać podstawowych zasad do 

zastosowania kotła. 

Instalacja kotła powinna poinstruować osoby (firmy), które jest 

odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje. W interesie zegarek, lub instalacja jest 

wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami. Osoba (firma) powinno dać 

gwarancję na połączenia, dobrej jakości i potwierdzić swoim podpisem i pieczęć 

na ostatnich stronach instrukcji. 

 

 

Zapobiegawcze  znaki i  ich  znaczenia: 

 

   

 

Informacja 

 

Uwaga                          

 

Ostrzeżenie 
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1 Zastosowanie kotła 

 

Kotły na paliwo stałe Amica Time z wymiennikiem ciepła ze stali 

przeznaczone wyłącznie do wykorzystania w indywidualnym ogrzewaniem z 

naturalnym lub wymuszonym obiegiem chłodziwa w obszarach: mieszkalnych, 

przemysłowych, handlowych. Nośnik ustawienia muszą spełniać wymagania 

techniczne kotła. 

Określenie systemu elektroenergetycznego cieplnej indywidualnego kotła i 

wybór musi być dokonane wyłącznie na podstawie bilansu cieplnego 

sporządzonego za pokój, który wymaga ogrzewania zgodność z obowiązującymi 

przepisami i wymogami prawa lokalnego. Podstawowym paliwem, na którym 

osiągane są zadeklarowane wskaźniki techniczne – węgiel kamienny marki 

antracyt.   

Dodatkowym paliwem dla tego kotła może służyć jako: węgiel z wyjściem 

substancji lotnych nie więcej niż 30%, brykiety torfowe, drewno. 

Kocioł w wysokiej temperaturze strefie spalania ma grubość wymiennika ciepła – 

6 mm, a powierzchni – 4 mm. 

Kocioł, ze względu na swoje możliwości projektowych, ma następujące zalety: 

- długi czas spalania, dzięki dużej ilości paliwa, że można pobrać w kocioł; 

-    proste wymiany paliwa przy pracującym kotły, co daje możliwość 

długotrwałej pracy kotła na różnych rodzajach paliwa; 

- kompaktowe wymiary kotła pozwalają na efektywne wykorzystanie 

pomieszczenia kotłowni; 

- zabudowa kotła bloku sterowania automatycznego i wieje wentylator 

pozwala wygodnie regulować moc kotła. 

 

2 Wymagania dotyczące paliwa 

 

Paliwem podstawowym dla kotła Аmica Time jest węgiel kamienny marki 

antracyt klasy 24/12, typu 31-2 wg normy PN91/G-04510. Odmiana węgla 

kamiennego – orzech. Dopuszcza się stosowanie rozśmieszaj: 70% odmiany 

orzech i 30% odmiany drobiazg. 

Pomocnicze paliwo, które może być wykorzystane: 

- węgiel kamienny z wyjściem substancji lotnych nie więcej niż 30% 

odmiany orzech lub mieszanka 70% odmiany orzech i 30% odmiany 

drobiazg. Zawartość popiołu węgla nie powinna przekraczać 17%. 

Opałowa nie mniej niż 23 Mj/kg; 

- brykiety torfowe. Minimalny rozmiar brykietu nie powinien przekraczać 

100 mm, zawartość popiołu nie więcej niż 18%, wilgotność nie więcej niż 

16%; 

- drewno. Rozmiar drewna, o długości nie większej niż 350mm; średni 

promień nie więcej niż 70 mm. Wilgotność nie więcej niż 20%. 
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Podczas korzystania z dodatkowego paliwa, spadek mocy 

nominalnej i efektywności pracy kotła nie więcej niż 15%. 

 

Stosowanie paliwa o dużej zawartości wilgoci prowadzi do 

skrócenia okresu eksploatacji kotła. Dzieje się tak z powodu 

kondensacji pary wodnej i substancji żywicznych i edukacja 

odporność na agresywne środowisko. 

 

W kotle nie wolno spalać wszelkie odpady z produkcji, plastik, 

gumę, koks. 

 

3 Zakres dostawy 

 

Tabl. 1 – Wyposażenie kotła Amica Time 

№ 

z/n 
Nazwa Liczba, jd. 

1 Kocioł 1 

2 Popielnik 1 

3 Sterownik automatycznego Tech ST-81 1 

4 Wentylator 1 

5 Rusztu (zestaw) 1 

6 Palnik 1 

7 Instrukcja obsługi 1 
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4 Dane techniczne 

 

Tabl. 2 – Dane techniczne kotłów serii Time 

№ 

z/n 
Nazwa parametry 

Jed. 

m. 
Time 20 Time 40 Time 60 

1 Nominalna moc cieplna kW 20 40 60 

2 Maksymalna moc cieplna kW 22 45 68 

3 Minimalna moc cieplna kW 14 28 42 

4 Sprawność cieplna % 78 ÷ 84 

5 
Maksymalne ciśnienie robocze 

czynnika grzewczego w kotle 

bar 
2 

6 
Maksymalna temperatura czynnika 

grzewczego na wyjściu z kotła 

°С 
85 

7 
Minimalna temperatura czynnika 

grzewczego na wejściu do kotła 

°С 
55 

8 Podciśnienie w kominie Pa 25 40 

9 
Temperatura spalin przy mocy 

nominalnej 

°С 
160 ÷ 200 

10 Masa kotła (± 3%) kg 254 320 450 

11 Pojemność komory paliwowej dm
3
 144 225 280 

12 Masa węgla kg ~110 ~170 ~220 

13 Masa drewna* kg ~ 60 ~ 94 ~ 117 

14 Minimalny przepływ nośnika ciepła 
dm

3
/ 

min. 
15 30 45 

15 
Ilość czynnika grzewczego w kotle 

(± 3%) 

dm
3
 

186 212 225 

16 
Średnica przewodu kominowego w 

kotle, D 

mm 
133 180 180 

17 Średnica króćców C.O. " G 1½" G 2" 

18 Średnica rury grupy zabezpieczeń " G ¾" 

19 

Wymiary (z uwzględnieniem 

wystających elementów): 

 – szerokość 

 – głębokość 

 – wysokość 

mm  

 

526 

810 

1663 

 

 

610 

870 

1863 

 

 

610 

961 

2113 

20 

Wymiary komory paliwowej 

 – szerokość 

 – głębokość 

 – wysokość 

mm  

400 

300 

1214 

 

460 

350 

1414 

 

500 

350 

1614 

 

  



 

 

PL 9 

5  Budowa i zasada działania kotła 

Podstawowe elementy kotła przedstawiono na rysunku 1. 

 
1 – zewnętrzna obudowa kotła; 2 –woda, 3 – komora kotła; 4 – popielnik; 5 – 

wyjście do komina; 6 – rusztu; 7 – króciec dopływu czynnika grzewczego do 

kotła; 8 – króciec zasilania nośnika ciepła w systemie ogrzewania; 9 – kanały 

dymne; 10 – wentylator; 11 –przewód powietrzny; 12 – palnik; 13 - króciec 

bezpieczeństwa; 14 – drzwiczki pobierania; 15 – drzwiczki rozpalania; 16 – 

izolacja cieplna kotła; 17 – rama; 18 – okna czyszczenia. 

 

Rys. 1 – Podstawowe elementy kotła Amica Time 
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Kocioł Amica Time jest konstrukcją spawaną. Jego głównymi konstruktywne 

częściami są: 

- obudowa wymiennika ciepła. W środku wymiennika ciepła z podwójnymi 

ściankami znajduje się prostokątna komora, w której załadowany paliwo stałe 

(3). Odstęp między ściankami wypełniona płynem chłodzącym (2). W dolnej 

części tej celi, która jest wykonana z 6 mm blachy stalowej, odbywa się spalanie 

paliwa stałego. Produkty spalania są odprowadzane przez kanały dymne (9), 

znajdujące się na bocznej ściance aparatu. Kanały te łączą dolną część komory 

arogancki częścią kotła. Sama wewnętrzna kamera z paliwem i kanały otoczone 

płynem chłodzącym nagrzewa się od ciepła spalania paliwa, otrzymane przez 

ściany komory i kanałów. Obudowa wymiennika ciepła ma dwa króćce (7,8) do 

podłączenia do systemu ogrzewania i króciec do montażu grupy bezpieczeństwa 

(13); 

- ruszt i popielnik. Ruszt (6) wykonana jest z жаростойкой stali 

nierdzewnej. Dla ułatwienia jej obsługi kratka składa się z dwóch części. 

Popielnik (4) znajduje się pod колосниками do zbierania popiołu i żużla, że 

budzi się przez rusztu; 

- palnik. Palnik (12) znajduje się w środku kotła na повітряпроводі (11) i 

przeznaczony jest do równomiernego rozkładu strumieni powietrza od 

wentylatora (10) do wielkości kotła. Korpus uchwytu wykonany jest z 

жаростойкой stali nierdzewnej; 

- drzwi pobierania i rozpalania. Znajdujące się u góry (14) i na dole (15) 

kotła i są przeznaczone do pobierania paliwa i rozpalanie kotła. Dolna klapa 

zabezpieczona przed działaniem wysokich temperatur ochronnej ramką (17) z 

жаростойкой stali nierdzewnej; 

- okna czyszczenia. Okna (18) znajdują się w górnej części kotła nad 

wyjściem rur (9) dla wygodnego okresowego czyszczenia rur (9) od sadzy; 

- obudowa kotła. Służy do ochrony i mienia izolacji cieplnej (16). 

W zestawy do kotła idzie wentylator i sterownik automatycznego 

(umieszczono w pobliżu kotła), które na podstawie informacji zebranych z 

czujników i ustawień użytkownika steruje pracą wentylatora i ciepła trybem 

pracy kotła. 

Paliwo do kotła dostaje się przez drzwiczki (14) obszar roboczy (3). W ten 

sposób wypełniając komorę (3) od poziomu колосников (6) do загрузочних 

drzwi. Spalanie paliw stałych pochodzi od колосников do poziomu wejścia 

dymu w kanały dymne. Paliwo znajduje się powyżej tego poziomu uczestnictwa 

w procesie spalania nie uczestniczy. W miarę szkodami paliwa, świeże porcje 

paliwa spadają i utrzymują stały proces w strefie spalania. Spaliny są usuwane 

ze strefy spalania w dymnego kanałów (9) do górnej części kotła i przechodzi 

wylot komina (5) trafiają do komina. 

Powietrze z wentylatora (10) znajduje się w strefie spalania i 

rozproszonych w niej dzięki palnika (12). Blok sterowania automatycznego, 

zmniejszając lub zwiększając intensywność dopływu powietrza steruje mocą 
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cieplną kotła. 

 

6  Zasady montażu 

 

Montaż kotła powinien wykonać specjalista, posiadający odpowiednie 

kwalifikacje. Przed rozpoczęciem montażu ma obowiązek szczegółowo 

zapoznać się z kotłem, zasadami jego funkcjonowania i systemami 

bezpieczeństwa. Przed podłączeniem kotła obowiązkowo należy szczegółowo 

zapoznać się z niniejszą dokumentacją techniczną. 

 

 

6.1 Wymagania dotyczące kotłowni 

 

Kocioł może być umieszczony w osobnym pomieszczeniu kotłowni. 

Pomieszczenia kotłowni powinny być zgodne z obowiązującymi lokalnymi 

przepisami i normami PN-87/B-02411 i następujące wymagania: 

 

- mieć wentylację nie mniej przekroju komina, lecz nie mniej niż 210 x 210 

mm; 

- mieć wentylację nie mniej niż 50 % przekroju komina, lecz nie mniej niż 

140×140 mm; 

- wentylacja powinna zapewniać trzykrotna wymiana powietrza w kotłowni 

za godzinę; 

- wysokość sufitu nie mniej niż 2500 mm; 

- powierzchnia pomieszczenia nie mniej niż 8 m
2
; 

- instalacje elektryczne powinny być ukryte, a oprawy szczelne; 

- drzwi wejściowe do kotłowni powinny: otwierane na zewnątrz, mieć 

szerokość co najmniej 800 mm, nie obsługiwać spalania; 

- mieć naturalne i/lub sztuczne oświetlenie; 

 

 

W pomieszczeniu kotłowni zabrania się stosowania wyciągowej 

wentylacji mechanicznej. 

 

6.2 Wymagania do systemu ogrzewania 

 

Obliczanie i montaż systemu ogrzewania należy powierzyć osobie 

(instytucji), która ma do tego odpowiednie kwalifikacje. Montaż systemu 

ogrzewania należy wykonać według obowiązujących norm (przepisów). Osoba 

(instytucja), która wykonała montaż musi dać gwarancję na poprawność 

połączenia, jakość pracy systemu i potwierdzić to swoim podpisem i pieczęcią w 

lidze gwarancyjnej. 

 

Kocioł może pracować w zamkniętym lub otwartym systemie z 
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wymuszonym lub wolnym obiegiem nośnika ciepła. Producent zaleca 

stosowanie zamknięty system z wymuszonym obiegiem czynnika grzewczego. 

Przepływ czynnika przez kocioł niezależnie od rodzaju obiegu powinna być nie 

mniejsza niż w wymaganiach technicznych na kocioł (pkt 13 tabeli. 2). W 

przypadku podłączenia kotła do instalacji grzewczej należy ściśle stosować się 

do następujących wymagań: 

- podłączenie kotła do systemu grzewczego musi być praktykowane 

dzielonym połączeniami; 

          - w układach zamkniętych należy na króciec 13 (patrz rys. 1) ustala się 

grupa bezpieczeństwa (urządzenie do automatycznego odprowadzania 

powietrza, manometr, zawór bezpieczeństwa 2 bar.); 

           - w systemie ogrzewania powinny być przewidziane są rozwiązania 

techniczne, które uniemożliwiają przegrzanie kotła powyżej 90 °C, z 

jakiegokolwiek powodu; 

           - temperatura wody na wlocie do kotła podczas jego pracy nie może być 

niższa niż 55 °C; 

Aby utrzymać temperaturę poniżej 55°C na wlocie do kotła możliwe 

dzięki zastosowaniu automatycznego trójdrogowego zaworu mieszającego. 

Schemat podłączenia kotła do systemu grzewczego z zastosowaniem 

trójdrogowego zaworu mieszającego przedstawiono na rysunku 2. 

 

Rys. 2 – Schemat podłączenia kotła Amica Time do systemu ogrzewania 
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Przy wykorzystaniu jako nośnika ciepła wody, która powinna być czysta, 

bez zawiesin, oleju i agresywnych chemicznie substancji, ogólnej sztywności 

nie więcej niż 2 mg odpowiednik/dm3 i być zgodne z normą PN85/C-04601. 

 

6.3 Wymagania do komina 

 

W przypadku podłączenia kotła do przewodu kominowego, należy się 

kierować następującymi warunkami: 

- komin musi spełniać minimalne parametry (patrz tabela. 3); 

     - przyłącze komina musi mieć nachylenie w kierunku kotła; 

     -   przyłączenie kotła do komina musi mieć poziomy odcinek o długości nie 

większej niż 500 mm i średnicy nie mniejszej średnicy komina; 

     -  przyłączenie kotła musi zapewniać łatwy demontaż w celu okresowej 

konserwacji kotła. 

Komin do którego będzie podłączony jest kocioł musi spełniać wymogi oraz 

normy PN-89 /B-10425. 

 

Niezastosowanie się do parametrów komina mogą być 

przyczyną problemów w pracy kotła. 

 

Tab. 3 – Parametry komina 

Moc kotła kW 20 40 60 

Minimalna wysokość komina m 7 8 8 

Minimalna średnica mm 170 200 220 

 

Należy zwrócić szczególną uwagę na szczelność połączenia димопроводу 

i komina kotła do bezpiecznej eksploatacji. Komin jest lepiej mieć przy 

wewnętrznym kapitałowej ścianie budynku.  

Przy lokalizacji komina przy zewnętrznej ścianie, przewód kominowy musi 

mieć izolację termiczną. Wewnętrzne ścianki kanału kominowego powinny być 

gładkie. 

 

 

W przypadku, gdy nie ma możliwości zapewnienia wymaganych 

parametrów komina, a problemy z ciągiem komina istnieją, 

możliwe jest zainstalowanie wentylatora wyciągowego spalin lub 

dyszy na komin, z wbudowanym wentylatorem, który wspiera i 

stabilizuje ciąg kominowy. 

 

Schemat wariantów konstrukcji komina przedstawiono na rysunku 3. 
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Komin w budynku Komin na zewnątrz budynku 

  

1 - kocioł; 2 - komin kotła; 3 - komin; 4 - odporny izolacja; 

5 - drzwi do czyszczenia; 6 - wyjście kondensatu; 

7 - pokrywa uszczelniająca 

 

Rys. 3 -Varianty budowy komina 

 

Aby uniknąć oporu poprzecznego komina, komin należy wyprowadzić ponad 

kalenicę dachu nie mniej niż 0,6 m. stan Techniczny komina, jego drążek raz w 

roku sprawdzane przez wykwalifikowanego grajkiem dla świń. 

 

6.4 Montaż kotła 

 

Montaż kotła i systemu grzewczego odbywa się wyspecjalizowaną 

organizacją zgodnie z projektem. Kocioł należy ustawić na specjalnie 

wyznaczonym miejscu i podłączyć go do komina (patrz warunki 6.3) i 

ogrzewania (patrz warunki 6.2) Kocioł nie wymaga specjalnych fundamentów, 

należy jednak pamiętać, że trzeba go instalować na podłodze pionowo. Zaleca 

się ustawienie kotła na posadzkę betonową o wysokości 100 mm nad poziomem 

podłogi kotłowni. 

Podczas instalowania kotła należy uwzględnić warunki ochrony 

przeciwpożarowej: 

- podczas instalacji i eksploatacji kotła należy przestrzegać bezpiecznej 

odległości – 2000 mm od materiałów łatwopalnych; 

- dla materiałów łatwopalnych o stopniu palności C3, które szybko i łatwo 
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się palą nawet po usunięciu źródła zapłonu, wyżej wymienione odległość musi 

być – 4000 mm; 

- jeżeli stopień palności nie jest znana, więc bezpieczną odległość należy 

podwoić. 

- na podłodze kotłowni w odległości 1000 mm od kotła nie powinno 

znajdujesz się materiały wspomagające spalanie. 

Minimalne odległości od ścian kotłowni powinny wynosić: 

- dla tyłu i boków kotła – 500 mm; 

- do przedniej powierzchni 1200 mm. 

 

6.5 Podłączenie do sieci elektrycznej 

 

Instalacja elektryczna i okablowanie sterowania kotłem zasilane są 

napięciem sieciowym 230 V/50 Hz. W pomieszczeniu kotłowni, w którym 

zainstalowany jest kocioł musi być przeprowadzona instalacja elektryczna 230 

v/50 Hz, wykonane w układzie TN-C lub TN-S, zgodnie z obowiązującymi w 

tym zakresie przepisami. Instalacja elektryczna musi się skończyć złączem 

wtykowym wyposażonym w ochronny kontakt. Wtyczka zaciskowa gniazdo 

powinno znajdować się w bezpiecznej odległości od źródła ciepła. 

 

Stosowanie gniazda bez zacisku ochronnego grozi porażeniem 

prądem elektrycznym! 

Wszelkie podłączenia elektryczne powinny być wykonywane 

wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka. 

 

Kocioł wyposażony jest w blokiem sterowania automatycznego. Montaż 

powinien być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje 

elektryka! 

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności związanych z energią 

(połączenie przewodów, instalacji, urządzeń, itp.) należy upewnić się, że 

regulator nie jest podłączony do sieci elektrycznej! Podłączanie i ustawianie 

elektronicznego modułu wykonywać zgodnie z instrukcją obsługi tego 

urządzenia! 

 

 

Podłączenie modułu automatycznego sterowania do sieci 

elektrycznej bez ochrony od stanów niskiego i wysokiego 

napięcia, przepięcia i zwarcia w sieci jest zabronione. 

 

 

Blok automatycznego sterowania nie instalować na górny panel 

poszycia kotła. Zaleca się instalować sterownik do paska 

bocznego lub na ścianie w pobliżu kotła. 
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7 Pierwszy rozruch kotła 

 

     Organizacja (osoba), która wykonała montaż lub akredytowany serwis po 

montażu kotła należy koniecznie wykonać pierwsze uruchomienie kotła. 

Pierwszy start jest aktem oddania do eksploatacji kotła. Zadania, które należy 

wykonać podczas pierwszego uruchomienie kotła: 

- doskonały instruktaż osób, które będą korzystać z kotła w zakresie jego 

konstrukcji, bezpieczeństwa użytkowania, okresowej konserwacji; 

- zapoznanie się użytkownika z instrukcją użytkowania i konfiguracji bloku 

sterowania automatycznego; 

- konfiguracja modułu automatycznego sterowania, ustawienie parametrów 

eksploatacyjnych, sprawdzanie efektywności i adekwatności pracy bloku 

sterowania automatycznego; 

- rozpalanie kotła w obecności użytkownika, sprawdzanie jego działania 

(osiągnięcia temperatury zadanej, prowadzenie w trybie automatycznym) i 

sterowania urządzeniami w układzie ogrzewania (pompy obiegowe, termostaty, 

zawory i inne urządzenia); 

- sprawdzenie ciągu kominowego przy pracy kotła na minimalnej mocy 

znamionowej; 

- wypełnienie aktu pierwszego rozruchu, pieczątka w karcie gwarancyjnej. 

Przy pierwszym rozpalaniu kotła należy kierować się zaleceniami z 

punktu 9.1 "Rozpalanie kotła". Podczas wstępnej konfiguracji modułu 

automatycznego sterowania 8.3 "Zalecenia dotyczące konfiguracji Tech ST-

81 przed pierwszym uruchomieniem". 

 

 

Po przeprowadzeniu pierwszego uruchomienia i oddania do 

eksploatacji kotła montażowa organizacja (osoba), 

akredytowany serwis należy zrobić odpowiedni wpis w akcie 

pierwszym rozruchu. Ten akt jest integralną częścią gwarancji. 

Brak wpisów jest przyczyną utraty gwarancji. 

 

8  Sterownik automatycznego Tech ST-81 

 

Rozdział ten nie zastępuje instrukcji producenta jednostki automatycznego 

sterowania Tech ST-81, a jego uzupełnieniem. Dlatego przed rozpoczęciem 

konfiguracji Tech ST-81 należy koniecznie Instrukcję obsługi (od producenta), 

która jest w komplecie z regulatorem. 

 

 Podczas pracy ze sterownikiem automatycznej regulacji należy 

bezwzględnie przestrzegać zasad bhp przy pracy z 

urządzeniami elektrycznymi i zalecenia producenta. 

 

 

8.1 Podstawowe informacje na temat pracy Tech ST-81 
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Sterowanie temperaturą kotła za pomocą automatycznego regulatora Tech 

ST-81 może odbywać się w trybie ręcznym lub automatycznym. 

Tryb ręczny pozwala na niezależne sterowanie pracą wentylatora, pompy 

obiegowej c.o., pompą cyrkulacyjną ciepłej wody użytkowej, alarm. 

Automatyczny tryb pracy pozwala na sterowanie procesem spalania i pracą 

pompy centralnego ogrzewania i ciepłej wody bez bezpośredniego udziału 

człowieka. 

Cykl pracy regulatora w trybie automatycznym składa się z następujących 

etapów: 

- Podżeganie. Trwa od momentu załączenia regulatora do osiągnięcia 

temperatury, która jest mierzona czujnikiem C.O. (centralne ogrzewanie), w 

40 °C Czas zapłonu nie może trwać dłużej niż 30 min. Jeśli za 30 temperatura 

недосягла 40°C rozpalania jest nie dobrze ją regulator przechodzi w tryb 

Gaszenia. 

- Pracy. Rozpoczyna się przy перевищенн ітемператури, temperatura 

czujnika c. o., wartość 40°C aż do osiągnięcia temperatury zadanej ustawionej 

przez użytkownika. Regulator pozwala ustawić temperaturę w zakresie od 60°c 

do 85°C. w Celu osiągnięcia temperatury zadanej regulator jest używany 

program Sigma. Ustawienia programu Sigma określają czas wyjścia na zadaną 

temperaturę. 

- Wsparcie. Po osiągnięciu zadanej temperatury (temperatura czujnika C.O.) 

regulator przechodzi w ten tryb. Przy spadku temperatury od zadanej o wartość 

większą niż wartość Histereza u kotła, następuje przejście w tryb Praca. 

- Duszenie. Jeśli temperatura mierzona czujnikiem c. o. w trybie Robota 

spadnie do 38°c (skończyło się paliwo) i nie przekroczy tej wartości w ciągu 60 

min. To regulator przejdzie w tryb Gaszenia. Przy tym zostanie zatrzymana 

praca wentylatora. 

Menu automatycznego regulatora Tech ST-81 składa się z punktów i liter. 

Punkty i pozycje z menu i zakres możliwych wartości przedstawiono w tabeli. 4.

  

Tab. 4 - Pozycje, pozycje menu podrzędnego bloku automatycznego 

sterowania Tech ST-81 

Punkty Poddziałania Wartości 

Podżeganie  Wł./Wył.. 

Praca ręcznie Siła nadmuchu 1 - 100 % 

Wentylator Wł./Wył. 

Pompa C.O. Wł./Wył. 

Pompa GHV Wł./Wył. 
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Alarm Wł./Wył. 

Sigma Poziom zadania 1 - 20 °С 

Min. wentylatora 1 - 100 % 

Max. wentylatora 1 - 100 % 

Praca w obsłudze  1 - 120 s 

Przerwa w obsłudze  1 - 60 min. 

Siła nadmuchu w obsłudze  1 - 100 % 

Histereza kotła  1 - 20 °С 

Histereza GHV  1 - 20 °С 

Włączanie pompy C.O.  20 - 75 °С 

Włączanie pompy GHV  20 - 75 °С 

Tryb pracy Ogrzewanie domu Wł./Wył. 

Priorytet GHV Wł./Wył. 

Równolegle do pompy Wł./Wył. 

Tryb letni Wł./Wył. 

Regulator pokojowy  Wł./Wył. 

Wybór języka   

Ustawienia fabryczne  Tak/Nie 

 

Zmieniać można następujące działania: 

Wzrost ustawionej wartości następuje po wciśnięciu klawisza↑; 

Zmniejszenie ustawionej wartości następuje przez naciśnięcie klawisza↓; 

Zablokować zmieniona wartość z zachowaniem-naciśnięcie klawisza Funkcji; 

Odrzucić zmiany, naciskając przycisk Wyjdź. 

Zmiana temperatury zadanej odbywa się poprzez naciśnięcie klawisza↑lub↓ 

w głównym menu ekranu. Ta zmiana jest wyświetlany w prawej części ekranu. 

Zatwierdzenie zmienionej temperatury odbywa się automatycznie po upływie 5 

sekund lub natychmiast po naciśnięciu przycisku Funkcji. 

Aby wejść w opcje i opcje menu służy klawisz Funkcji. Poruszać się po 

menu za pomocą klawisza↑lub↓. Aktywny w danej chwili element menu miga. 

Wszystkie zatwierdzone zmiany w ustawieniach są zapisywane w pamięci 

trwałej modułu sterowania. 
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8.2 Zastosowanie elementów menu 

 

Punkt Zapłonu służy do włączania trybu rozpalania i tłumaczenia stanu 

bloku automatycznego sterowania z trybu Gaśnicze (stan zakończeniu 

poprzedniego cyklu pracy) w tryb Praca. W trybie rozpalania wentylator może 

być włączony lub wyłączony. 

 

 

Zalecamy, aby wyłączyć wentylator podczas pracy w trybie 

rozpalania i podżeganie być pod wpływem naturalnej 

poprzecznego komina. 

 

Polecenie Praca ręcznie wprowadzić tryb automatyczny w trybie 

sterowania ręcznego i z powrotem. W trybie sterowania ręcznego można 

niezależnie sterować wentylatorem, pompą obiegową instalacji grzewczej, 

pompą cyrkulacyjną ciepłej wody użytkowej. 

Polecenie Sigma pozwala dostosować tryb i parametry pracy wentylatora 

w celu osiągnięcia zadanej temperatury. Pozycje menu podrzędnego Sigma: 

Poziom zadania, Min. wentylatora, Max. wentylatora. 

Klauzula Poziom zadania określa różnicę pomiędzy temperaturą zadaną 

a temperaturą, przy której zmienia się intensywność pracy wentylatora od 

wartości maksymalnej do minimalnej wartości. Czyli w podanej temperaturze 

70°C i poziomie zadania 10°C po osiągnięciu temperatury 60 °C (70 – 10 = 60) 

nastąpi zmniejszenie intensywności pracy wentylatora z poziomu 

maksymalnego do minimalnego poziomu. 

Klauzula Max. wentylatora ustawia maksymalną, a podpunkt Min. 

Wentylatora ustawia minimalną intensywność pracy wentylatora w procentach 

całkowitej mocy wentylatora. 

Polecenie Pracy w obsłudze ustawia czas pracy wentylatora w trybie 

podtrzymania temperatury zadanej. 

Polecenie Przerwa w obsłudze ustawia czas przerwy w pracy 

wentylatora. 

Opcja Siła nadmuchu w utrzymaniu określa w procentach intensywność 

pracy wentylatora w okresie pracy w obsłudze. 

Polecenie Histereza kotła ustawia interwał temperatury w stosunku do 

danego, co określa przełączanie między trybami Wsparcie i Sigma. 

Polecenie Histereza GHV ten sam co i Histereza kotła ale dla ciepłej 

wody użytkowej. 

Polecenie Załączenia pompy C.O. ustawienie temperatury, przy której 

zacznie pracować pompa. 

Polecenie Włączenia pompy GHV ustawia się temperaturę, przy której 

zacznie pracować pompa ciepłej wody użytkowej. 

Polecenie tryb pozwala wybrać jeden z czterech wariantów pracy kotła. 

Opcję Regulator pokojowy pozwala podłączyć regulator pokojowy, który 
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będzie sterować pracą kotła niezależnie od ustawionej temperatury na bloku 

automatycznego regulatora. 

Wybór języka można wybrać język menu. 

Element Ustawień Fabrycznych aby powrócić do ustawień fabrycznych. 

 

8.3 Zalecenia dotyczące konfiguracji Tech ST-81 przed pierwszym 

uruchomieniem 

 

Aby włączyć moduł automatycznego sterowania należy podłączyć do 

sieci elektrycznej. Następnie na panelu przednim regulatora przełączyć 

wyłącznik w pozycję włączone. Po włączeniu na graficznym wyświetlaczu 

pojawi się podświetlenie i uruchomi się główny ekran menu. 

Po włączeniu należy ustawić początkowe zalecane wartości domyślnych 

wartości, w następujących punktach menu. 

Polecenie Sigma: 
Poziom zadania - 5 ° C 

Min. Wentylatora 5 - 10% 

Max. wentylatora 20 - 30% 

Poddziałania Min. wentylatora i Max. wentylatora mogą wymagać 

dalszych korekt w zależności od rodzaju paliwa i jego jakości. 

Dane parametry sterują prędkością obrotową wentylatora podczas pracy 

programu Sigma i wpływają na intensywność spalania paliwa (moc cieplną). 

Podane wartości ustawienia indywidualne dla każdego kotła w zależności od 

ciągu kominowego, rodzaju paliwa, wilgotności, wymiarów geometrycznych 

paliwa. Przy wyborze prędkości obrotowej wentylatora należy pamiętać, że 

intensywny dopływ powietrza tworzy się nadciśnienie w palenisku kotła, co jest 

niedopuszczalne dla normalnej eksploatacji kotła. Nie wolno instalować wartość 

siły nadmuchu ponad 60%. 

Polecenie Pracy w obsłudze - zaleca się zainstalowanie 20 - 25 s. 

Parametr ten ustawia czas pracy wentylatora w trybie podtrzymania. Wysoka 

czas trwania tego okresu może spowodować znaczne przekroczenie zmierzonej 

temperatury powyżej temperatury zadanej. 

Polecenie Przerwa w obsłudze - zalecane 5 - 10 min. dla węgla i 3-5 

min. dla dodatkowego paliwa (drewno). 

Opcja Siła nadmuchu w obsłudze - zaleca się ustawić wartość jak w 

punkcie Sigma/Min. wentylatora. Nie wolno instalować wartość w tym punkcie 

siły nadmuchu ponad 30%. 

W punktach Załączenia pompy C.O. i Załączania pompy GHV - zaleca 

się ustawić wartość temperatury, po osiągnięciu której zaczną 

працюватициркуляційні pompy - 55 °C. 

Wszystkie pozostałe ustawienia automatycznego regulatora mogą mieć wartości 

domyślne producentem automatyki. 

 

9 Eksploatacja i obsługa kotła 
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9.1  Rozpalanie kotła 

 

Przed paliwem kotła należy sprawdzić: 

- obecność nośnika ciepła w systemie ogrzewania (system otwarty); 

- obecność nadmiaru ciśnienia czynnika grzewczego w systemach zamkniętych, 

a zgodność jego wartość projektu; 

- obecność kominowego. 

 

 

Podczas palenia należy pamiętać, że należy wygrzać komin do 

tworzenia niskiego ciśnienia w kominie do normalnej pracy 

kotła. Kominy z cegły wymagają znacznie więcej czasu 

nagrzewania, niż stalowe rury. 

Dlatego przy podżeganie może być mały dym z pod drzwi – to 

całkiem naturalne zjawisko. 
 

Na rozgrzewkę komina i kotła należy pobrać w kocioł na ruszt niewielką 

ilość (~ 2÷3 kg) drobno nakłóć suche drewno (do średniej średnicy 10÷20 mm). 

Z góry na nich pobrać podstawową porcję suchych drewna (średniej średnicy 50 

mm) o wadze od 10 do 20 kg, w zależności od mocy kotła. Uszkodzenia 

drzwiczki pobierania, rozpalić porcję drewna. W tym samym drzwi rozpalania 

musi być trochę otwarciu. Czyli grzanie komina i kotła należy wykonywać przy 

naturalnej cięgna rury. Dymienie przy rozpal świadczy o złej przyczepności i 

konieczności czyszczenia kotła. Po pewnym czasie nagrzewania (min. 15 min.) 

котелможна pobierać podstawową dawką paliwa. Gdy rozgrzewanie komina 

nie należy włączać dmuchawa. 

Podczas korzystania z podstawowego paliwa dodatkowo po podgrzaniu i 

przed pobraniem węgla należy dodać do kotła 10÷15 kg suchego drewna. 

Paliwo podstawowe zaleca się pobranie dwóch porcjach w odstępie czasu 30 

min. Pierwsza wadze nie przekraczającej 20 kg, druga - wszystkie paliwa, co 

pozostało. 

W przypadku użycia jako paliwa drewna lub brykietów torfowych główną 

pobieranie (po rozgrzewania kotła) można wykonać za jednym razem. 

 

 

Do rozpalania kotła można stosować łatwopalnych cieczy i 

innych niebezpiecznych materiałów, co grozi wybuchem. 

Przy rozpalaniu kotła nie wolno stosować paliwa, brykiety z 

drewna. 

 

 

Podczas palenia zimnego kotła może wystąpić kondensacja pary 

wodnej na ścianach kotła. To całkiem naturalne zjawisko, które 

znika po rozgrzewania kotła powyżej 60 °C w przypadku 

nowego kotła, w zależności od warunków atmosferycznych i 

temperatury wody w kotle, to zjawisko może trwać przez kilka 
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dni. Praca kotła przy temperaturze powyżej 60 °C pozwala 

zapobiec powstawaniu wilgoci i korozji w kotle. 

 

 

Podczas załadunku paliwa należy powoli otworzyć drzwiczki. 

Nagłe otwarcie może spowodować zapalenie się łatwopalnych 

gazów, które znajdują się w obszarze roboczym kotła. 

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek drzwi, należy wyłączyć 

wentylator i dać czas na spowolnienie spalania i wentylacji 

kotła od spalin. 

 

Następnie należy szczelnie zamknąć rozruchowe drzwi i klapy rozpalania, 

włączyć sterownik automatycznego (kocioł musi rozgrzać do temperatury > 40 

°C) i ustawić żądaną temperaturę czynnika grzewczego na wyświetlaczu 

urządzenia. 

 

9.2  Okresowe pobieranie paliwa 
 

W miarę zakończenia zakładki węgla, nie jest wymagane ponowne 

rozpalanie kotła. Należy okresowo przeprowadzać rozruch kotła węglem i 

usuwaniem żużla przez dolne drzwiczki. Należy to zrobić w następujący sposób: 

- aby uniknąć wyjścia spalin do pomieszczenia przed otwarciem 

drzwiczek, należy zatrzymać pracę wentylatora; 

- poczekać kilka minut i otworzyć rozruchowe drzwi i wypełnić nową 

porcję paliwa. 

Zamknąć drzwiczki; 

- otworzyć dolne drzwiczki, metalową gałką usunąć żużel, pogrzebaczem 

oczyścić ruszt od zaciętego żużla w popielnik i pojawienia się rozżarzonych 

węgielków. Zamknąć dolne зольные drzwi. 

Pobrany kocioł kontynuuje pracę, ale na chwilę nastąpi obniżenie 

temperatury czynnika grzewczego, bo część ciepła przekazywana nowej porcji 

węgla i wymaga czasu, aby budować temperatury i temperatury. To może trwać 

od jednego do kilku godzin, w zależności od frakcji i wartości opałowej paliwa. 

 

 

Aby zapobiec nadmiernej wyjścia spalin do pomieszczenia 

przed otwarciem drzwiczek należy zatrzymać pracę 

wentylatora. Model Time 60 dodatkowo wyposażony jest w 

szyber do odprowadzania spalin z komory spalania do 

komina kotła. 

 

9.3 Okresowa konserwacja kotła 

Podstawą okresowej konserwacji kotła jest czyszczenie z popiołu i żużla 

ze szczelin w półek rusztach. Відсажі ścian komory kotła, kanałów 

spalinowych. Takie czyszczenie należy przeprowadzać przed każdym nowym 

rozpaleniem kotła. 
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Czyszczenie kanałów spalinowych, na których osadza się popiół i sadza, 

powinny być wykonywane co 60÷80 godzin pracy kotła przy pracy na drewno w 

zależności od jakości paliwa. Podczas pracy na węglu czyszczenie należy 

przeprowadzać raz na 5-7 dni. Czyszczenie kanałów odbywa się na wyłączonym 

kotły. W tym celu w górnej części kotła znajdują się з'ємнікришки czyszczenia 

okien na śruby ustalające. Po przeprowadzeniu czyszczenia, wszystkie okna 

należy szczelnie zamknąć. 

Niezastosowanie się do powyższych zaleceń czyszczenia kotła może 

doprowadzić nie tylko do значнихтеплових strat, ale tak samo mogą być 

przyczyną wydostawania się dymu z kotła. 

Przez długi okres utrzymania temperatury kotła na niskim poziomie, 

kocioł należy okresowo (co najmniej raz w tygodniu) rozgrzać — w 

temperaturze 70-80 °C. To przyczynia się do zwiększenia żywotności kotła. 

Minimalnie dwa razy w ciągu sezonu grzewczego należy zdemontować 

wentylator i prowadzić czyszczenie łopatek wentylatora i powietrze przewody 

do palnika. 

 

10 Podstawowe zasady i warunki bezpiecznej eksploatacji kotła 

 

Przed montażem i eksploatacją konsument jest zobowiązany zapoznać się 

z niniejszym dokumentem tożsamości ze zdjęciem i instrukcją obsługi. 

Podstawowe środki bezpieczeństwa: 
- nie pozostawiać kotła bez nadzoru do pełnego rozpalania paliwa; 

- w czasie awaryjnego zatrzymania kotła należy koniecznie zadbać o 

bezpieczeństwo ludzi i kierować się zasadami bezpieczeństwa pożarowego; 

- otwierając drzwiczki, nigdy nie powinno się stać wręcz przeciwnie – 

może to spowodować oparzenia; 

- przed kotłem na podłodze należy zamocować blachy. 

Zabrania się: 

- rozpalać i obsługiwać kocioł osobom, które nie zapoznały się z niniejszą 

instrukcją obsługi; 

- za podżeganie do kotła używać cieczy łatwopalnych; 

- używać wody z systemu ogrzewania dla potrzeb gospodarstwa 

domowego; 

- rozpalenie kotła, nie jest podłączony do systemu ogrzewania; 

- rozpalenie kotła bez wypełnienia systemu ogrzewania); 

- rozpalenie kotła w przypadku braku trakcji w kominie; 

- ogrzać kocioł do temperatury powyżej 85 °C; 

- umieścić na kocioł, przewody i komin łatwopalne przedmioty; 

- przechowywać materiały palne bliżej 0,5 m od kotła; 

- zostawić pracę kotła bez nadzoru na dłuższy czas; 

- otworzyć drzwi paleniska, gdy działa wentylator; 

- korzystać z uszkodzonym kotłem; 

- samodzielnie przeprowadzać naprawy, a także wprowadzać w 
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konstrukcję jakieś zmiany. 

W przypadku awarii lub stanu awaryjnego, np.: 

- przekroczenia maksymalnej temperatury wody – 85 °C; 

- wzrost ciśnienia; 

- wykrycie nagłego, dużego wycieku wody z kotła lub instalacji 

grzewczej; 

- pęknięcia rur, grzejników, armatury; 

- inne zagrożenia dla dalszej bezpiecznej eksploatacji kotła. 

Należy wykonać następujące czynności: 

- usunąć paliwo z komory paleniskowej do blaszany pojemnik, uważając, 

aby się nie poparzyć i nie угореть (w pomieszczeniu kotłowni można 

przebywać tylko na krótko, w miarę możliwości otworzyć drzwi lub otwory 

wentylacyjne). Ciepło z komory paleniskowej należy usuwać wyłącznie w 

obecności innej osoby. W przypadku silne zadymienie pomieszczenia kotłowni, 

która nie pozwala szybko usunąć palący się węgiel, należy zwrócić się o pomoc 

do straży ochrony. Komora spalania można zasypać suchym piaskiem.  

Bezwzględnie nie wolno zalewać wodą spalanie w komorze spalania 

węgla (żużel, popiół).  

-znaleźć przyczynę awarii, a po jej rozwiązaniu upewnić się, że kocioł i 

system są sprawne technicznie, przystąpić do czyszczenia i rozruchu kotłowni. 
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11 Tryby nieprawidłowej pracy kotła i ich usuwanie 

 

Problem Przyczyna Rozwiązanie 

Niska moc 

cieplna kocioł 

nie osiąga 

zadanej 

temperatury 

Zanieczyszczenie kanałów 

spalinowych kotła 

Oczyścić kanały dymne przez 

drzwiczki do czyszczenia 

Brak świeżego powietrza 

do kotłowni 

Sprawdzić stan wentylacji 

nawiewnej kotłowni,oczyścić w 

razie potrzeby 

Spalanie 

nieodpowiedniego paliwa 

Spalić odpowiedni rodzaj paliwa 

(zobacz sekcję"Wymagania 

dotyczące paliwa") 

Nie odpowiada dobór kotła 

dla mocy cieplnej 

Zwrócić się do specjalisty 

Prawidłowo wykonana i 

zaprojektowana instalacja 

centralnego ogrzewania 

Zwrócić się do specjalisty 

Wyciek dymu w 

kotłowni 

Brak dymu drążek Sprawdzić drożność komina oraz 

jego parametry (patrz tabela. 3) 

Zanieczyszczenie kanałów 

spalinowych 

Oczyścić kanały dymne przez 

drzwiczki do czyszczenia 

Z nosa materiału drzwi do 

czyszczenia otworów 

Wymienić uszczelkę (jest to 

materiał eksploatacyjny, który 

nie podlega gwarancji) 

Nie szczelne połączenie 

kotła kominem 

Sprawdzić szczelność połączenia 

kotła z komin 

Zbyt duży nadmuch Zmniejszyć nadmuch 

Powstawanie 

kondensatu i 

żywicy na 

powierzchniach 

kotła 

Spalanie 

nieodpowiedniego paliwa 

Spalić odpowiedni rodzaj paliwa 

(patrz rozdział 2 Wymagania 

dotyczące paliwa") 

Niska temperatura 

czynnika grzewczego na 

wejściu do kotła 

Cm. sekcja ―6.2 Wymagania 

dotyczące systemu ogrzewania" 

Zwiększyć dopływ powietrza do 

kotła 

Niedostateczny dopływ 

powietrza do spalania 

paliwa 

Zwiększyć dopływ powietrza do 

kotła 

Zanieczyszczenie kanałów 

spalinowych 

Oczyścić kanały dymne przez 

drzwiczki do czyszczenia 

Przepalony 

rusztów, palniki 

Wysoka temperatura 

spalania 

Oczyścić kanały dymne przez 

drzwiczki do czyszczenia 

Wymienić ruszta. Zmniejszyć 

dopływ powietrza do komory 

spalania 
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12 Gwarancja 

 

Producent ustawia okres gwarancji w ciągu 5-ciu lat od daty zakupu kotła, 

pod warunkiem terminowego przeprowadzenia odpowiednio planowanej 

konserwacji kotła i przy zachowaniu zasad montażu i eksploatacji zawartych w 

instrukcji obsługi 

Na kotły, które zostały sprzedane lub oddane do użytku po okresie 

gwarancyjnym bagażu,a także urządzenia, w których відсутнізаписив 

актіпершого rozruchu i karcie liście, nie są objęte gwarancją. 

Przedsiębiorstwo-producent gwarantuje: 
- zgodność z paszportu danymi technicznymi kotła; 

- niezawodną i bezawaryjną pracę kotła, pod warunkiem przestrzegania 

wszystkich wymogów niniejszego paszportu, wykwalifikowanego montażu i 

prawidłowej eksploatacji; 

- remont kotła w okresie gwarancji pod warunkiem przestrzegania instrukcji 

obsługi i prawidłowej eksploatacji, o których mowa w niniejszej karcie. 

Okres gwarancji od producenta: 5 lat na szczelność wymiennika ciepła, 2 

lata na adres e-część kotła. Żywotność kotła nie mniej niż 15 lat. 

Ruszta, palnik, górna pokrywa komina, rama i uszczelki drzwi 

(uszczelniający przewód) jest materiałem eksploatacyjnym, a tym samym 

gwarancja ich nie obejmuje. 

Konsument traci prawo do gwarancji, a producent nie ponosi 

odpowiedzialności w przypadku:  

- brak znaczka organizacji handlu, datę sprzedaży i podpis sprzedawcy;  

- naruszenie zasad transportu, przechowywania, montażu, eksploatacji i obsługi 

kotła;  

- użytkowania kotła niezgodnie z przeznaczeniem;  

- zmian konstrukcyjnych, przeróbek kotła właścicielem bez uzgodnienia z 

przedsiębiorstwem producenta;  

- zablokowanie obudowy zanieczyszczeń z systemów grzewczych, wapna 

nalotem i innymi substancjami;  

- korozji chemicznej obudowy, z powodu niskich temperaturach eksploatacji 

kotła lub eksploatacji kotła przy niskim rozcieńczeniu w kominie;  

- wykorzystanie paliwa, która nie spełnia wymogów do paliwa; 

- nie przeprowadzenie okresowego czyszczenia kotła; 

- nieprawidłowy montaż kotła i systemu grzewczego; 

- nieprawidłowe funkcjonowanie kotła w przypadku: nienależytego 

poprzecznego w kominie, a także źle dobrana moc kotła; 

- naruszenie innych wymogów przewidzianych w niniejszej pouczeniem; 

- wystąpienia uszkodzeń spowodowanych świadomych działań lub klęsk 

żywiołowych; 

Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy dobór kotła do 

ogrzewania pomieszczenia. 
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W czasie wykrywania nie wiarygodnych informacji, koszt obsługi 

serwisowej pokrywa wnioskodawca. 

Producent gwarantuje możliwość korzystania z towaru zgodnie z jego 

przeznaczeniem przez okres użytkowania, pod warunkiem spełnienia wymagań 

niniejszej instrukcji obsługi. 

W przypadku, gdy w okresie gwarancji kocioł operował z naruszeniem 

zasad lub konsument nie wykonał zaleceń przedsiębiorstwa wykonującego prace 

na gwarancji kotła, naprawa odbywa się na koszt konsumenta. 
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13 List gwarancyjny 

 

Wypełnia producent 

 

Kocioł grzewczy AmicaTime ___ 

Numer fabryczny _________________ 

Odpowiada obowiązkowe warunków technicznych NORMĄ EN 12952-

1:2006; NORMĄ EN 12952-7:2006; NORMĄ EN 12952-9:2006 i jest 

dopuszczony do eksploatacji. 

Data produkcji «___» ____________ 201__ roku 

Kocioł przeszedł kontrola techniczna. Przeprowadzono test ciśnieniu 

wody 3 bar (0,3 Mpa).            

  ___________________________                 ___________ 
       (Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej producenta)                              (podpis) 

 

 MP 

 

 

Wypełnia sprzedawca 

 

Sprzedawca:__________________________________________________ 
(Nazwa organizacji pełna nazwa) 

_____________________________________________________________ 
(Adres, telefon) 

 

Data sprzedaży «__» ____________ 201__ r.  Cena________ PLN. 

 

             ___________________________                 ___________ 
                           (Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej sprzedawcy)                                (podpis) 
 

 MP 

 

 

Wypełnia kupujący 

 

Konsument potwierdza, że: 

- kocioł zakupiony w dostarczonej stanie; 

- przy pierwszym uruchomieniu, виконанім serwis, wad i uwag do pracy 

kotła nie stwierdzono; 

- zapoznać się z Instrukcją obsługi, bezpiecznego postępowania i 

konserwacji kotła.           

   ___________________________                 ___________   
          (Nazwisko osoby właściciela)                                                   (podpis) 
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14 Kontrolny gwarancyjna 

 

Na montaż piec na paliwa stałe kotła AmicaTime___ 

 

 

 

Numer fabryczny kotła_______________ 

Data montażu kotła «__» ____________ 201__ r. 

Wykonawca montażu___________________________________________ 
                                           (nazwa przedsiębiorstwa, organizacji) 

                                                   

______________________________________________________________ 
                                                                                          (adres, telefon) 

                                                        

______________________________________________________________ 
(Imię i nazwisko specjalisty, który wykonał montaż) 

 

 MP 

 

 

 

System ogrzewania został przetestowany ciśnieniem ___ bar. 

 

Montaż wykonany zgodnie z wymaganiami niniejszej instrukcji, szczelność 

kotła i systemu grzewczego potwierdzone _____________ 
                                                                                                                                (podpis specjalisty)  
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15 Akt pierwszego rozruchu 

 

Wypełnia wykonawca pierwszego rozruchu 

Wykonawca  ___________________________________________________ 
(nazwa przedsiębiorstwa, organizacji) 

______________________________________________________________ 
(adres, telefon) 

______________________________________________________________ 
(Imię i nazwisko specjalisty, który pierwszy start) 

Data pierwszego rozruchu i przekazania do eksploatacji «___» 

_________201__r. 

 

Adres instalacji kotła 

Ulica:____________________ 

Pokój w domu:_____________ 

Miasto:_____________________ 

Osobisty podpis specjalisty, który 

wykonał pierwszy start 

____________________ 

 

Obowiązkowy wykaz wykonanych prac przy pierwszym uruchomieniu 

Czynność do wykonania 

Punktacja 

za 

wykonanie 

Uwaga 

1 Kontrola spełnienia wymagań do kotłowni   

2 Sprawdzanie wymagań do systemu 

ogrzewania 
  

3 Kontrola spełnienia wymagań do komina, 

szczelność połączenia komina 
  

4 Sprawdzanie poprawności podłączenia kotła 

do systemu grzewczego, obecność 

mieszającego zaworu bezpieczeństwa 

  

5 Sprawdzenie poprawności umieszczenia i 

podłączenia czujników temperatury i bloku 

sterowania automatycznego 

  

6 Sprawdzenie działania modułu 

automatycznego sterowania i wentylatora. 

Przeprowadzanie podstawowych ustawień 

Tech ST-81 

  

7 Sprawdzanie dostępności do miejsc, które 

wymagają stałej okresowej konserwacji 
  

8 Przeprowadzenie szkolenia zgodnie z 

zasadami bezpiecznego użytkowania i 

okresowej konserwacji kotła 

  

 

 

Pierwszy start odbywa się w całości ___________   
                                                               (Podpis użytkownika)  
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16  Znak o przeprowadzeniu naprawy gwarancyjnej i serwisowej 

 

Data 

Charakter problemów, opis 

podjętych działań, lista zamienników 

części 

Uwaga 

Wykonawca 

(organizacja, 

imię i nazwisko, 

podpis) 
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Specjalne oznaczenia 
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ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ 

 

Фірма «AMICA EUROPE» декларує, що котли типу Optima, Solid, 

Profi, Time, Classic, Pyro, Green Eko, Eko Duo, яких стосується ця 

декларація, відповідають обов’язковим вимогам ДСТУ EN 12952-1:2006; 

ДСТУ EN 12952-7:2006; ДСТУ EN 12952-9:2006. 

 

 

 

Шановний користувач опалювального котла Аmica Time! 

 

 

Користуючись нагодою, хочемо подякувати Вам за вибір котла Аmica 

Time з широкого асортименту продуктів, доступних на ринку. Нам 

приємно повідомити Вам, що ми прикладаємо всі зусилля, аби якість 

наших продуктів відповідала усім європейським нормам і гарантувала 

безпеку використання. 

Нашою головною метою є найвища якість наших товарів! Ми будемо 

вдячні за всі Ваші зауваження і побажання щодо створюваних нами 

продуктів та сервісного обслуговування. 

 

 

Шановний покупець! 

 
У зв'язку з постійною роботою виробника з удосконалення конструкції 

і зовнішнього вигляду котла, в даній інструкції можуть бути не вказані 

деякі зміни, які не погіршують технічні характеристики котла. 

 

 

 

Контакти з питань сервісного обслуговування в Україні 

ООО «Аміка Україна» 

м. Київ, вул. Сім'ї Хохлових 8,  

тел. (044) 392-84-71 

e-mail: info@amica-ltd.com 

Контакти у Польщі 

«AMICA EUROPE» Sp. z o.o. 

Polska 

31-542 Krakow 

Ul. Kazimierza Kordylewskiego, 11 
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Шановний клієнт! 

 

 

Нагадуємо, що для правильної та безпечної роботи котлів слід 

обов’язково та уважно ознайомитися з інструкцією з експлуатації, в якій 

міститься інформація щодо конструкції, установки, та експлуатації котла. 

Перед тим, як встановити котел та почати його використовувати, слід: 

- ретельно ознайомитися з даною інструкцією з експлуатації; 

- перевірити комплектність поставки; 

- перевірити, чи не пошкодився котел під час транспортування. 

Під час використання котла необхідно слідувати рекомендаціям з 

експлуатації та обслуговування котла. 

Монтаж котла слід доручити особі (організації), яка має на це 

відповідні права і кваліфікацію. У Ваших інтересах спостерігати, чи 

проводиться монтаж згідно з діючими правилами. Особа (організація) 

повинна дати гарантію на правильність підключення, якість роботи і 

підтвердити це своїм підписом та печаткою на останніх сторінках 

інструкції. 

 

 

Попереджувальні знаки та їх значення 

 

   

 

Інформація 

 

Увага 

 

Попередження 
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1  Призначення котла 

 

Твердопаливні водогрійні котли Amica Time зі сталевим 

теплообмінником призначені виключно для використання в системах 

індивідуального опалення з природною або примусовою циркуляцією 

теплоносія у приміщеннях: побутових, промислових, господарських. 

Параметри теплоносія повинні відповідати технічним вимогам котла. 

Визначення теплової потужності системи індивідуального опалення та 

вибір котла треба проводити виключно на основі теплового балансу, 

складеного для приміщення що потребує опалення відповідно до діючих 

норм та вимог місцевого законодавства. 

Основним паливом, на якому досягаються заявлені технічні показники 

– кам’яне вугілля марки антрацит. Допоміжним паливом для даного котла 

може слугувати: вугілля з виходом летких речовин не більше за 30%, 

торфобрикети, дрова. 

Котел в високотемпературній зоні горіння має товщину теплообмінника 

– 6 мм, а конвективні поверхні – 4 мм. 

Котел, завдяки своїм конструктивним особливостям, має наступні 

переваги: 

- тривалий час горіння завдяки великому об’єму палива, що можна 

завантажити в котел; 

- просте довантаження палива при працюючому котли, що дає 

можливість довготривалої роботи котла на різних видах палива; 

- компактні розміри котла дозволяють раціонально використовувати 

приміщення котельні; 

- комплектація котла блоком автоматичного керування та нагнітаючим 

вентилятором дозволяє зручно регулювати потужність котла. 

 

2  Вимоги до палива 

 

Основним паливом для котла Amiсa Time є кам'яне вугілля марки 

антрацит класу 24/12, тип 31-2 за стандартом PN91/G-04510. Сорт 

кам’яного вугілля – горіх. Допускається використання сміши: 70% сорту 

горіх та 30% сорту дрібниця. 

Допоміжне паливо, яке може бути використане: 

- кам’яне вугілля з виходом летких речовин не більше 30% сорту горіх 

або суміш 70% сорту горіх та 30% сорту дрібниця. Зольність вугілля 

не повинна перевищувати 17%. Теплота згорання не менше 23 

МДж/кг; 

- торф’яні брикети. Мінімальний розмір брикету не повинен 

перевищувати 100 мм, зольність не більше 18%, вологості не більше 

16%; 

- дрова. Розмір дров: довжиною не більше 350мм; середній радіус не 

більше 70 мм. Вологість не більше 20%. 
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При використанні допоміжного палива можливо зниження 

номінальної потужності та ефективності роботи котла не 

більше 15%. 

 

Використання палива з великім вмістом вологі призводить 

до скорочення терміну експлуатації котла. Це відбувається 

із-за конденсації водяного пару та смолистих речовин та 

утворення агресивного корозійного середовища. 

 

В котлі забороняється спалювати будь які відходи 

виробництва, пластик, резину, кокс. 

 

3  Комплект поставки 

 

Табл. 1 – Комплектація котла Amica Time  

№ 

з/п 
Назва Кількість, од. 

1 Котел 1 

2 Зольний ящик 1 

3 Блок  автоматичного керування Tech ST-81 1 

4 Вентилятор 1 

5 Колосник (комплект) 1 

6 Пальник 1 

7 Інструкція з експлуатації 1 
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4  Технічні характеристики 

 

Табл. 2 – Технічні характеристики котлів серії Time 

№ 

з/п 
Назва параметру 

Од. 

вим. 
Time 20 Time 40 Time 60 

1 Номінальна теплова потужність кВт 20 40 60 

2 Максимальна теплова потужність кВт 22 45 68 

3 Мінімальна теплова потужність кВт 14 28 42 

4 Теплова ефективність % 78 ÷ 84 

5 
Максимальний робочий тиск 

теплоносія в котлі  

бар 
2 

6 
Максимальна температура 

теплоносія на виході із котла 

°С 
85 

7 
Мінімальна температура 

теплоносія на вході в котел 

°С 
55 

8 Розрідження в димоході Па 25 40 

9 
Температура продуктів згоряння 

при номінальній потужності 

°С 
160 ÷ 200 

10 Маса котла (± 3%) кг 254 320 450 

11 Об’єм паливної камери дм
3
 144 225 280 

12 Маса вугілля кг ~ 110 ~ 170 ~ 220 

13 Маса дров* кг ~ 60 ~ 94 ~ 117 

14 Мінімальна витрата теплоносія 
дм

3
/ 

хв. 
15 30 45 

15 Об’єм теплоносія в котлі (± 3%) дм
3
 186 212 225 

16 Діаметр димоходу на котлі, D мм 133 180 180 

17 Діаметр патрубків ЦО " G 1½" G 2" 

18 Діаметр патрубка групи безпеки " G ¾" 

19 

Габаритні розміри (з урахуванням 

виступаючих елементів): 

 – ширина 

 – глибина 

 – висота 

мм  

 

526 

810 

1663 

 

 

610 

870 

1863 

 

 

610 

961 

2113 

20 

Розміри паливної камери  

 – ширина 

 – глибина 

 – висота 

мм  

400 

300 

1214 

 

460 

350 

1414 

 

500 

350 

1614 
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5  Будова та принцип роботи котла 

 

Основні елементи котла представленні на рисунку 1. 

 
 

1 – зовнішня обшивка котла; 2 – вода; 3 – камера котла; 4 – зольний ящик; 5 – вихід у 

димову трубу; 6 – колосник; 7 – патрубок подачі теплоносія в котел; 8 – патрубок подачі 

теплоносія в систему опалення; 9 – димові канали; 10 – вентилятор; 11 – повітряпровід; 

12 – пальник; 13 - патрубок безпеки; 14 – дверцята завантаження; 15 – дверцята 

розпалу; 16 – теплоізоляція котла; 17 – захисна рамка; 18 – вікна прочистки. 

 

Рис. 1 – Основні елементи котла Amica Time 
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Котел Amica Time являє собою зварну конструкцію. Його основними 

конструктивними частинами є: 

- корпус теплообмінника. В середині теплообмінника з подвійними 

стінками знаходиться прямокутна камера в яку загружається тверде 

паливо (3). Проміжок між стінками заповнено теплоносієм (2). В 

нижній частина цієї камері, яка виконана з 6 мм листової сталі, 

відбувається горіння твердого палива. Продукти згоряння 

відводяться через димові канали (9), розташовані по бічним стінкам 

камери. Данні канали з’єднують нижню частину камери з верхньою 

частиною котла. Сама внутрішня камера з паливом та канали оточені 

теплоносієм який нагрівається від теплоти горіння палива, переданої 

через стінки камери та каналів. Корпус теплообмінника має два 

патрубка (7,8) для приєднання до системі опалення та патрубок для 

встановлення групи безпеки (13); 

- колосникова решітка та зольний ящик. Колосникова решітка (6) 

вироблена з жаростійкої нержавіючої сталі. Для зручності її 

обслуговування решітка складається з двох частин. Зольний ящик (4) 

розташований під колосниками для збору золи та шлаку, що 

просипається через колосник; 

- пальник. Пальник (12) розташований в середині котла на 

повітряпроводі (11) та призначений для рівномірного розподілу 

потоків повітря від вентилятора (10) по об’єму котла. Корпус 

пальника виконано з жаростійкої нержавіючої сталі; 

- дверці завантаження та розпалу. Розташовані вверху (14) та знизу 

(15) котла та призначені для завантаження палива та розпалення 

котла. Нижня дверцята захищена від впливу високих температур 

захисною рамкою (17) з жаростійкої нержавіючої сталі; 

- вікна прочистки. Вікна (18) розташовані в верхній частині котла над 

виходом труб (9) для зручного періодичного очищення труб (9) від 

сажі; 

- обшивка котла. Служить для захисту та утримування теплової 

ізоляції (16). 

В комплекти к котлу йде вентилятор та блок автоматичного керування 

(розташовується біля котла) якій на підставі інформації, отриманої з 

датчиків і налаштувань користувача управляє роботою вентилятора та 

тепловим режимом котла. 

Паливо в котел потрапляє через дверцята (14) в робочій простір (3). 

Таким чином наповнюючи камеру (3) від рівня колосників (6) до 

загрузочних дверцят. Горіння твердого палива відбувається від колосників 

до рівня входу диму в димові канали. Паливо розташоване вище цього 

рівня участи в процесі горіння не бере. По мірі прогорання палива, свіжі 

порції палива опускаються та підтримують сталий процес у зоні горіння. 

Димові гази видаляються з зони горіння по димовим каналам (9) до верху 
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котла та проходячи димовий патрубок (5) потрапляють у димову трубу. 

Повітря від вентилятора (10) потрапляє в зону горіння та 

розподіляється в ній завдяки пальнику (12). Блок автоматичного 

керування зменшуючи чи збільшуючи інтенсивність подачі повітря 

керує тепловою потужністю котла. 

 

6  Правила монтажу 

 

Монтаж котла повинен виконати фахівець, який має відповідну 

кваліфікацію. Перед початком монтажу зобов'язаний докладно 

ознайомитися з котлом, принципами його роботи і системами безпеки. 

Перед підключенням котла в обов'язковому порядку слід детально 

ознайомитися з даною технічною документацією. 

 

6.1 Вимоги до котельні 

 

Котел може бути розташований виключно в окремому приміщенні – 

котельній. Приміщення котельні повинні відповідати діючим регіональним 

правилам та нормам PN-87/B-02411 та наступним вимогам: 

- мати припливну вентиляцію не менше перетину димової труби, але і 

не менше 210×210 мм; 

- мати витяжну вентиляцію не менше 50 % перетину димової труби, 

але і не менше 140×140 мм; 

- витяжна вентиляція повинна забезпечувати триразовий повітрообмін 

в котельні за годину; 

- висота стелі не менше 2500 мм; 

- площа приміщення не менше 8 м
2
; 

- електричні мережі повинні бути приховані а освітлювальні прилади 

герметичні; 

- вхідні двері в котельню повинні: відкриватися назовні, мати ширину 

не менше 800мм, не підтримувати горіння; 

- мати природне та/або штучне освітлення; 

 

 

У приміщенні котельні забороняється застосовувати 

механічну витяжну вентиляцію. 

 

6.2 Вимоги до системи опалення 

 

Розрахунок та монтаж системи опалення слід доручити особі 

(організації) яка має на це відповідну кваліфікацію. Монтаж системи 

опалення необхідно виконувати згідно діючих правил (законодавства). 

Особа (організація) яка виконала монтаж повинна дати гарантію на 

правильність підключення, якість роботи системи та підтвердити це 
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своїм підписом та печаткою в контрольному талоні. 

Даний котел може працювати в закритій або відкритій системі з 

примусовою або вільною циркуляцією теплоносія. Виробник рекомендує 

використовувати закриту систему з примусовою циркуляцією теплоносія. 

Витрата теплоносія через котел незалежно від типу циркуляції повинна 

бути не меншою ніж в технічних вимогах на котел (пункт 13 табл. 2). При 

підключенні котла до системи опалення необхідно суворо дотримуватися 

наступних вимог: 

- підключення котла до системи опалення повинно бути здійснено 

роз’ємним з’єднаннями; 

- в закритих системах обов’язково на патрубок 13 (див. рис. 1) 

встановлюється група безпеки (пристрій автоматичного відведення 

повітря, манометр, запобіжний клапан на 2 бар.); 

- в системі опалення повинні бути передбаченні технічні рішення яки 

унеможливлюють перегрів котла вище 90 °С з будь яких причин; 

- температура води на вході в котел при його роботі не повинна бути 

нижче 55 °С; 

Підтримувати температуру не нижче 55°С на вході в котел можливо 

завдяки застосуванню автоматичного змішувального триходового клапана. 

Схема підключення котла до системи опалення з застосуванням 

змішувального триходового клапана представлена на рисунку 2.  

 

Рис. 2 – Схема підключення котла Amica Time до системи опалення 
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При використанні в якості теплоносія води, вона повинна бути 

чистою, без суспензій, масла і хімічно агресивних речовин та загальною 

жорсткістю не більше 2 мг.екв/дм
3
 та відповідати стандарту PN85/C-04601. 

 

6.3 Вимоги до димової труби 

 

При підключені котла до димоходу, необхідно керуватися наступними 

умовами: 

- димова труба повинна відповідати мінімальним параметрам (див. 

табл. 3); 

- приєднання димової труби повинно мати нахил у напрямку до котла; 

- приєднання котла до труби повинно мати горизонтальну ділянку 

довжиною не більше 500мм та діаметром не меншим за діаметр 

димової труби; 

- приєднання котла повинно забезпечувати легкий демонтаж для 

періодичного обслуговування котла. 

Димова труба до якої буде приєднаний котел повинна відповідати 

вимогам і нормам PN-89 / B-10425. 

 

 

Невиконання вимог до параметрів димової труби можуть 

бути причиною несправностей у роботі котла. 

 

 

 

Табл. 3 – Параметри димової труби 

Потужність котла кВт 20 40 60 

Мінімальна висота димової труби м 7 8 8 

Мінімальний діаметр мм 170 200 220 

 

Слід звернути особливу увагу на щільність з'єднання димопроводу і 

димоходу котла для безпечної експлуатації. Димохід краще розташовувати 

у внутрішній капітальній стіні будівлі. При розташуванні димаря на 

зовнішній стіні, димохід повинен мати термічну ізоляцію. Внутрішні 

стінки каналу димоходу повинні бути гладкими. 

 

 

У разі, коли не має можливості забезпечення необхідних 

параметрів димоходу, а проблеми з димової тягою існують, 

можлива установка витяжного вентилятора димових газів 

або насадки на димохід, з вбудованим вентилятором, яка 

підтримує і стабілізує димову тягу. 
 

Схема варіантів конструкції димової труби наведено на рисунку 3.   
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Димохід у будівлі Димохід поза будівлею 

  

1 - котел; 2 - димохід котла;3 -  димова труба; 4 - жаростійка ізоляція; 

5 - люк для прочищення; 6 - виведення конденсату; 

7 - гідроізоляційна кришка 

 

Рис. 3 - Варіанти конструкції димової труби 

 

Для уникнення опору димової тяги, димохід необхідно вивести вище 

гребня покрівлі не менше ніж на 0,6 м. Технічний стан димоходу, його тяга 

щорічно перевірятися кваліфікованим сажотрусом. 

 

6.4 Монтаж котла 

 

Монтаж котла та системи опалення проводиться спеціалізованою 

організацією відповідно до проекту. Котел потрібно встановити на 

спеціально відведене місце і приєднати його до димохідної труби (див. 

умови 6.3) та системи опалення (див. умови 6.2) Котел не вимагає 

спеціального фундаменту, проте необхідно пам'ятати, що його потрібно 

встановлювати на підлозі строго вертикально. Рекомендується 

встановлювати котел на бетонне покриття висотою 100 мм над рівнем полу 

котельні. 

При установці котла слід враховувати умови протипожежного захисту: 

- під час встановлення та експлуатації котла слід дотримуватися 

безпечної відстані – 2000 мм від легкозаймистих матеріалів; 

- для легкозаймистих матеріалів зі ступенем горючості С3, які швидко 
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і легко горять, навіть після усунення джерела загоряння, вище 

згадана відстань повинна бути – 4000 мм; 

- якщо ступінь горючості невідома, тоді безпечну відстань слід 

подвоїти. 

- на підлозі котельні в радіусі 1000 мм від котла не повинно 

знаходитеся матеріали які підтримують горіння. 

Мінімальні відстані від стін котельні повинні складати: 

- для задньої та бічних поверхонь котла – 500 мм; 

- для передньої поверхні – 1200 мм. 

 

6.5 Підключення до електромережі 

 

Електрична проводка і проводка управління котлом живляться 

мережевою напругою 230В/50 Гц. У приміщенні котельні, в якому 

встановлений котел має бути проведена електропроводка 230 В/50 Гц, 

виконана в системі TN-C або TN-S, згідно з чинними, в цій області, 

правилами. Електропроводка повинна закінчитися штепсельним роз'ємом, 

обладнаним в захисний контакт. Штепсельне гніздо має бути розташоване 

на безпечній відстані від джерела тепла. 

 

Застосування гнізда без захисного затиску загрожує 

ураженням електричним струмом! 

Будь-які підключення електропроводки повинні бути 

виконані виключно кваліфікованим електриком. 

 

Котел комплектується блоком автоматичного керування. Монтаж 

повинен виконуватися особою, яка має відповідну кваліфікацію електрика! 

Перед початком будь-яких дій, пов'язаних з живленням (підключення 

провідників, встановлення обладнання, тощо) слід переконатися, що 

регулятор не підключений до електромережі! Підключення та 

налаштування електронного блоку виконувати згідно з інструкцією з 

експлуатації даного приладу! 

 

 

Підключення блоку автоматичного керування до 

електричної мережі без захисту від зниженої та підвищеної 

напруги, перенапруги і короткого замикання в мережі 

забороняється. 

 

 

Блок автоматичного керування не встановлювати на 

верхню панель обшивки котла. Рекомендується 

встановлювати блок управління на бічну панель або на 

стіну поряд з котлом. 
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7 Перший пуск котла 

 

Організація (особа) яка виконала монтаж або акредитований сервіс 

після монтажу котла повинні обов’язково виконати перший пуск котла. 

Перший пуск є актом введення в експлуатацію котла. Завдання, які 

необхідно виконати під час першого пуску котла: 

- досконалий інструктаж осіб які будуть використовувати котел з 

питань, його конструкції, безпечної експлуатації, періодичного 

обслуговування; 

- ознайомлення користувача з інструкцією по користуванню та 

налаштуванню блока автоматичного керування; 

- налаштування блоку автоматичного керування, установка 

експлуатаційних параметрів, перевірка працездатності та 

адекватності роботи блоку автоматичного керування; 

- розпалювання котла в присутності користувача, перевірка його 

працездатності (досягнення заданої температури, керованість в 

автоматичному режимі) та керування пристроями системі опалення 

(циркуляційні насоси, термостати, клапани та інше обладнання); 

- перевірка тяги димоходу при роботі котла на мінімальній та 

номінальній потужності; 

- заповнення акту першого пуску, відмітка в гарантійному талоні. 

 

При першому розпалюванні котла слід керуватися рекомендаціями з 

пункту 9.1 «Розпалювання котла». При первинному налаштуванню блоку 

автоматичного керування 8.3 «Рекомендації по налаштуванню Tech ST-

81 перед першим пуском».  

 

 

Після проведення першого пуску, та введення в 

експлуатацію котла монтажна організація (особа), 

акредитований сервіс повинні зробити відповідний запис в 

акті першого пуску. Даний акт є невід’ємною частиною 

гарантійних зобов’язань. Відсутність запису є причиною 

втрати гарантії. 

 

8  Блок автоматичного керування Tech ST-81 

 

Даний розділ не є заміною інструкції виробника блоку автоматичного 

керування Tech ST-81, а його доповненням. Тому перед початком 

настройки Tech ST-81 необхідно обов'язково вивчити Інструкцію по 

експлуатації (від виробника), яка поставляється в комплекті з регулятором. 

 

 

При роботі з блоком автоматичного регулювання необхідно 

строго дотримуватися правил техніки безпеки при роботі з 

електрообладнанням і рекомендації виробника. 
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8.1  Основні відомості про роботу Tech ST-81 

 

Управління температурним режимом котла за допомогою 

автоматичного регулятора Tech ST-81 може здійснюватися в ручному або 

автоматичному режимі. 

Ручний режим дозволяє незалежно керувати роботою вентилятора, 

циркуляційного насоса центрального опалення, циркуляційним насосом 

гарячого водопостачання, сигналом тривоги. 

Автоматичний режим роботи дозволяє управляти процесом горіння 

і роботою насосів центрального опалення і гарячого водопостачання без 

безпосередньої участі людини. 

Цикл роботи регулятора в автоматичному режимі складається з 

наступних стадій: 

- Розпалювання. Триває від моменту включення регулятора до 

досягнення температури, яка вимірюється датчиком ЦО (центральне 

опалення), у 40 °С. Час розпалювання не може тривати більше 30 хв. 

Якщо за 30 температура не досягла 40 °С розпалювання вважається 

не вдалої і регулятор переходить в режим Гасіння. 

- Роботи. Починається при перевищенні температури, температура 

датчика ЦО, значення 40 ° С і до досягнення заданої температури, 

встановленої користувачем. Регулятор дозволяє встановлювати 

температуру в діапазоні від 60 °С до 85 °С. Для досягнення заданої 

температури регулятором використовується програма Сигма. 

Налаштування програми Сигма визначають час виходу на задану 

температуру. 

- Підтримка. При досягненні заданого значення температури ( 

температура датчика ЦО) регулятор переходить в цей режим. При 

зниженні температури від заданої на величину більшу, ніж значення 

Гістерезису котла, відбувається перехід в режим Робота. 

- Гасіння. Якщо температура, яка вимірюється датчиком ЦО, в 

режимі Робота знизиться до 38 °С (закінчилося паливо) і не 

перевищить цієї величини протягом 60 хв. то регулятор перейде в 

режим Гасіння. При цьому буде зупинена робота вентилятора. 

 

Меню автоматичного регулятора Tech ST-81 складається з пунктів і 

підпунктів. Пунктів і підпунктів меню і діапазону їх можливих значень 

наведені в табл. 4 

  



 

 

16 UA 

  UKR   UKR 

 

Табл. 4 - Пункти, підпункти меню блоку автоматичного керування 

Tech ST-81 

Пункти Підпункти Значення 

Розпалювання  Вкл./Викл. 

Робота в ручну Сила наддуву 1 - 100 % 

Вентилятор Вкл./Викл. 

Насос ЦО Вкл./Викл. 

Насос ГХВ Вкл./Викл. 

Тривога Вкл./Викл. 

Сигма Рівень предзавдання 1 - 20 °С 

Мін. вентилятора 1 - 100 % 

Макс. вентилятора 1 - 100 % 

Робота в підтримці  1 - 120 сек 

Перерва в підтримці  1 - 60 хв. 

Сила наддуву в підтримці  1 - 100 % 

Гістерезис котла  1 - 20 °С 

Гістерезис ГХВ  1 - 20 °С 

Включення насоса ЦО  20 - 75 °С 

Включення насоса ГХВ  20 - 75 °С 

Робочий режим Опалення будинку Вкл./Викл. 

Пріоритет ГХВ Вкл./Викл. 

Паралельні насоси Вкл./Викл. 

Літній режим Вкл./Викл. 

Регулятор кімнатний  Вкл./Викл. 

Вибір мови   

Заводські налаштування  Так/Ні 

 

Змінити значення параметрів можна наступними діями: 

Збільшення встановленого значення здійснюється натисканням клавішею ↑; 

Зменшення встановленого значення здійснюється натисканням клавішею ↓; 

Зафіксувати змінений значення зі збереженням - натисканням клавіші Функції; 

Відмовитися від змін - натисканням клавіші Вихід. 
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Зміна заданої температури здійснюється натисканням клавішею ↑ або 

↓ в головному меню екрана. Ця зміна відображається в правій частині 

екрана. Фіксація зміненої температури відбувається автоматично через 5 

секунд або негайно при натисканні кнопки Функції. 

Для входу в пункти і підпункти меню використовується клавіша 

Функції. Пересуватися по пунктам меню можна за допомогою клавіш ↑ 

або ↓. Активний в даний момент пункт меню блимає. Всі зафіксовані зміни 

в настройках зберігаються в довгостроковій пам'яті блоку керування. 

 

8.2 Призначення пунктів меню 

 

Пункт Розпалювання призначений для включення режиму 

розпалювання і переведення стану блоку автоматичного керування з 

режиму Гасіння (стан закінчення попереднього циклу роботи) в режим 

Робота. У режимі розпалювання вентилятор може бути включений або 

відключений.  

 

 

Рекомендується відключати вентилятор під час роботи в 

режимі розпалювання і розпалювання проводити під дією 

природної тяги димової труби. 

 

 

Пункт Робота вручну ввести автоматичний режим в режим ручного 

керування і назад. У режимі ручного керування можна незалежно 

управляти вентилятором, циркуляційним насосом системи опалення, 

циркуляційним насосом гарячого водопостачання. 

Пункт Сигма дозволяє налаштувати режим і параметри роботи 

вентилятора для досягнення заданої температури. Підпункти меню Сигма: 

Рівень предзавдання, Мін. вентилятора, Макс. вентилятора. 

Підпункт Рівень предзавдання встановлює різницю між заданою 

температурою і температурою, при якій змінюється інтенсивність роботи 

вентилятора з максимального значення до мінімального значення. Тобто 

при заданій температурі 70 ° С і рівні предзавдання 10 ° С при досягненні 

температури 60 °С (70 – 10 = 60) відбудеться зниження інтенсивності 

роботи вентилятора з максимального рівня до мінімального рівня. 

 

Підпункт Макс. вентилятора встановлює максимальну, а підпункт 

Мін. вентилятора встановлює мінімальну інтенсивність роботи 

вентилятора в відсотках від загальної потужності вентилятора. 

Пункт Робота в підтримці встановлює час роботи вентилятора в 

режимі підтримки заданої температури. 

Пункт Перерва в підтримці встановлює час перерви в роботі 

вентилятора. 
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Пункт Сила наддуву в підтримці встановлює в відсотках 

інтенсивність роботи вентилятора в період роботи в підтримці. 

Пункт Гістерезис котла встановлює інтервал температури щодо 

заданої, що визначає перемикання між режимами Підтримка і Сигма. 

Пункт Гістерезис ГХВ той же що і Гістерезис котла але для 

гарячого водопостачання. 

Пункт Включення насоса ЦО встановлює температуру, при якій 

почне працювати циркуляційний насос. 

Пункт Включення насоса ГХВ встановлює температуру, при якій 

почне працювати насос гарячого водопостачання. 

Пункт Робочий режим дозволяє вибрати один з чотирьох варіантів 

роботи котла. 

Пункт Регулятор кімнатний дозволяє підключити кімнатний 

регулятор, який буде керувати роботою котла незалежно від встановленої 

температури на блоці автоматичного регулятора. 

Пункт Вибір мови дозволяє вибрати мову меню. 

Пункт Заводські налаштування дозволяє повернутися до 

заводських налаштувань. 

 

8.3 Рекомендації по налаштуванню Tech ST-81 перед першим пуском 

 

Для включення блок автоматичного керування необхідно підключити 

до електричної мережі. Після цього на лицьовій панелі регулятора 

перевести вимикач в положення включено. При включенні на графічному 

індикаторі з'явитися підсвічування і завантажиться головна екран меню. 

Після включення необхідно налаштувати початкові рекомендовані 

значення, встановлених за замовчуванням величин, в наступних пунктах 

меню. 

Пункт Сигма: 

Рівень предзавдання - 5 ° С 

Мін. вентилятора   5 - 10% 

Max. вентилятора  20 - 30% 

Підпункти Мін. вентилятора і Max. вентилятора можуть вимагати 

подальшого корегувань в залежності від виду палива і його якості. 

Дані параметри керують швидкістю обертання вентилятора при 

роботі програми Сигма і впливають на інтенсивність горіння палива 

(теплову потужність). Зазначені значення налаштувань індивідуальні для 

кожного котла і залежать від тяги димаря, виду палива, вологості, 

геометричних розмірів палива. При виборі швидкості обертання 

вентилятора слід пам'ятати, що інтенсивна подача повітря створює 

надлишковий тиск в топці котла, що неприпустимо для нормальної 

експлуатації котла. Забороняється встановлювати значення сили наддуву 

більше 60%. 

Пункт Робота в підтримці - рекомендується встановити 20 - 25 сек. 
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Даний параметр встановлює час роботи вентилятора в режимі 

підтримки. Висока тривалість цього періоду може призвести до значного 

перевищення дійсної температури над заданою температурою. 

Пункт Перерва в підтримці - рекомендується встановити 5 - 10 хв. 

для вугілля і 3-5 хв. для додаткового палива (дрова). 

Пункт Сила наддуву в підтримці - рекомендується встановити 

значення як в пункті Сигма/Min. вентилятора. Забороняється 

встановлювати значення в цьому пункті сили наддуву більше 30%. 

У пунктах Включення насоса ЦО і Включення насоса ГХВ - 

рекомендується встановити значення температури при досягненні якої 

почнуть працювати циркуляційні насоси - 55 °С. 

Всі інші настройки автоматичного регулятора можуть мати значення, 

встановлені за замовчуванням виробником автоматики. 

 

9  Експлуатація та обслуговування котла 

 

9.1  Розпалювання котла 

 

Перед розпалюванням котла обов’язково слід перевірити: 

- наявність теплоносія в системі опалення (відкрита система); 

- наявність надлишкового тиску теплоносія в закритих системах, та 

відповідність його значення проектному; 

- наявність тяги в димовій трубі. 

 

 

При розпалюванні слід пам’ятати що необхідно прогріти 

димохід для створення розрядження в димовій трубі для 

нормальної роботи котла. Димові труби з цегли 

потребують на порядок більше часу для прогріву ніж 

стальні теплоізольовані труби. 

Тому при розпалюванні можливо невелике задимлення із 

під дверцят – це цілком природне явище. 

 

Для розігріву димової труби та котла необхідно завантажити в котел 

на колосникову решітку невелику кількість (~ 2÷3 кг) дрібно колотих 

сухих дров (середнім діаметром 10÷20 мм). Зверху на них завантажити 

основну порцію сухих дров (середнім діаметром 50 мм) масою від 10 до 20 

кг в залежності від потужності котла. Зачинивши дверцята завантаження, 

розпалити порцію дров. При цьому дверцята розпалу повинні бути трохи 

відчиненні. Тобто прогрів димової труби та котла треба здійснювати при 

природній тязі труби. Задимлення при розпали свідчить про погану тягу та 

необхідність чищення котла. Через деякий час після прогрівання (min. 15 

хв.) котел можна завантажувати основною порцією палива. При 

прогріванні димоходу не слід включати нагнітаючий вентилятор. 
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При використанні основного палива додатково після розігрівання та 

перед завантаженням вугілля необхідно додати в котел 10÷15 кг сухих 

дров. Основне паливо рекомендується завантажувати двома порціями з 

проміжком часу 30 хв. Перша масою не більше 20 кг, друга - все паливо 

що залишилось. 

При використанні в якості палива дров чи торф’яних брикетів 

основну загрузку (після розігрівання котла) можна здійснити за один раз. 

 

 

Для розпалювання котла не можна застосовувати 

легкозаймисті рідини та інші небезпечні матеріали, що 

загрожують вибухом або самозайманням. 

При розпалювання котла забороняється застосовувати 

паливні брикети з деревини 

 

 

При розпалюванні холодного котла може з'явитися 

конденсат водяної пари на стінках котла. Це цілком 

природне явище, яке зникає після  розігріву котла вище 

60 °С. у випадку нового котла,залежно від атмосферних 

умов і температури теплоносія в котлі, це явище може 

тривати протягом декількох днів. Робота котла при 

температурі вище 60 °С дозволяє попередити появу вологи 

та корозії на котлі. 

 

 

При завантаженні палива слід повільно відчиняти 

дверцята. Різке відкриття може призвести до спалаху 

горючих газів які знаходяться в робочому просторі котла. 

Перед відчиненням будь яких дверцят слід вимикати 

вентилятор та дати час для уповільнення горіння та 

провітрювання котла від димових  газів 

 

Після цього слід щільно закрити завантажувальні дверцята та 

дверцята розпалу, включити блок автоматичного керування (котел повинен 

прогрітися на температуру > 40 °C) і встановити необхідну температуру 

теплоносія на дисплеї блоку. 

 

9.2  Періодичне завантаження палива 
 

По мірі закінчення закладки вугілля не потрібне повторне 

розпалювання котлу. Необхідно періодично проводити завантаження котла 

вугіллям та вилученням шлаку через нижні дверцята. Це необхідно робити 

наступним чином: 

- щоб уникнути виходу димових газів у приміщення перед 

відкриванням завантажувальної кришки, необхідно зупинити роботу 

вентилятора; 
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- зачекати декілька хвилин та відкрити завантажувальні дверцята і 

засипати нову порцію палива. Закрити дверцята; 

- відкрити нижні дверцята, металевим совком видаліть шлак, 

кочергою очистіть колосникову решітку від застряглого шлаку в зольний 

ящик та появи розжарених вуглинок. Закрити нижні зольні дверцята. 

Завантажений котел продовжує роботу, але на деякий час відбудеться 

зниження температури теплоносія, тому що частина тепла передається 

новій порції вугілля і потрібен час для налагодження температурного та 

теплового режиму. Це може тривати від однієї до декількох годин, в 

залежності від фракції і теплотворної здатності палива. 

 

 

Для запобігання надлишкового виходу димових газів у 

приміщення перед відкриванням завантажувальних 

дверцят необхідно зупинити роботу вентилятора. Модель  

Тime 60  додатково обладнана шибером для відводу 

димових газів з камери згоряння в димохід котла.  

 

9.3  Періодичне обслуговування котла 

 

Основою періодичного обслуговування котла є очищення від попелу 

та шлаку з щілин в колосникових решітках. Від сажі стін камери котла, 

димових каналів. Подібне очищення слід здійснювати перед кожним новим 

розпалюванням котла. 

Очистку димових каналів, на яких осідає зола та сажа, слід проводити 

кожні 60÷80 годин експлуатації котла при роботі на дровах в залежності від 

якості палива. При роботі на вугіллі чищення необхідно проводити раз у 5-

7 діб. Чищення каналів проводиться на непрацюючому котли. Для цього в 

верхній частині котла розташовані з'ємні кришки вікон прочистки на 

різьбовій фіксації. Після проведення чистки, все вікна слід щільно закрити. 

Недотримання вищевказаних рекомендацій по чистці котла може 

призвести не тільки до значних теплових втрат, але так само можуть бути 

причиною димленія котла. 

Упродовж довготривалого періоду утримання температури котла на 

низькому рівні, котел необхідно періодично (мінімум раз на тиждень) 

прогрівати — при температурі 70-80 °С. Це сприяє збільшенню терміну 

служби котла. 

Мінімально два рази за опалювальний сезон потрібно 

демонтувати вентилятор та поводити чищення лопаток вентилятор та 

повітряпроводу до пальника. 

 

10 Основні правила і умови безпечної експлуатації котла 

 

Перед монтажем та експлуатацією споживач зобов'язаний 

ознайомитися з даним паспортом та інструкцією з експлуатації. Основні 
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заходи безпеки: 

- не залишати котел без нагляду до повного розпалювання палива; 

- під час аварійної зупинки котла слід обов'язково подбати про безпеку 

людей і керуватися правилами пожежної безпеки; 

- відкриваючи дверцята, ніколи не слід стояти навпроти – це може 

призвести до опіків; 

- перед котлом на підлозі необхідно закріпити металевий лист. 

 

Забороняється: 

- розпалювати та обслуговувати котел особам, які не ознайомилися з 

інструкцією з експлуатації; 

- при розпалюванні котла використовувати легкозаймисті рідини; 

- використовувати воду із системи опалення для побутових потреб; 

- розпалювати котел, який не був підключений до системи опалення; 

- розпалювати котел без заповнення системи опалення теплоносієм; 

- розпалювати котел при відсутності тяги в димоході; 

- нагрівати котел до температури понад  85 °С; 

- класти на котел, трубопроводи і димар легкозаймисті предмети; 

- зберігати легкозаймисті матеріали ближче ніж 0,5 м від котла; 

- залишати працюючий котел  без нагляду на тривалий час; 

- відкривати двері топки, коли працює вентилятор; 

- користуватися несправним котлом; 

- самостійно проводити ремонт, а також вносити в конструкцію будь-

які зміни. 

У разі аварії або аварійного стану, наприклад: 

- перевищення максимальної температури води – 85 °С; 

- зростання тиску; 

- виявлення раптового, великого протікання води з котла або 

опалювальної установки; 

- тріщини труб, радіаторів, арматури; 

- інші загрози подальшої безпечної експлуатації котла. 

Необхідно виконати наступне: 

- прибрати паливо з камери згоряння у жерстяну ємність, 

намагаючись при цьому не обпектися і не учадіти (у приміщенні котельні 

можна перебувати тільки короткочасно, по можливості відкрити двері або 

вентиляційні отвори). Жар з топкової камери слід видаляти виключно в 

присутності іншої особи. У разі сильної задимленості приміщення 

котельні, яка не дозволяє швидко видалити палаюче вугілля, слід 

звернутися за допомогою до пожежної охорони. Топкову камеру можна 

засипати сухим піском. Суворо забороняється заливати водою палаюче в 

котельній камері вугілля (шлак, жар).  

- з'ясувати причину аварії, а після її усунення переконатися, що котел 

і система є технічно справними, приступити до чищення і пуску котельні. 
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11 Режими неправильної роботи котла та їх усунення 

 

Проблема Причина Спосіб усунення 

Низька теплова 

потужність, 

котел не досягає 

заданої 

температури 

Забруднення димових 

каналів котла 

Очистити димові канали через 

дверцята для чистки 

Відсутність свіжого 

повітря в котельні 

Перевірити стан припливної 

вентиляції котельні, очистити 

при необхідності 

Спалювання 

невідповідного палива 

Спалювати відповідний вид 

палива (див. розділ «Вимоги 

до палива») 

Не відповідає підбір 

котла по тепловій 

потужності 

Звернутися до фахівця 

Неправильно виконана і 

спроектована система 

центрального опалення 

Звернутися до фахівця 

Витік диму в 

котельню  

Недостатня димова тяга Перевірити прохідність 

димоходу та його параметри 

(див. табл. 3) 

Забруднення димових 

каналів 

Очистити димові канали через 

дверцята для чистки 

Знос ущільнювального 

матеріалу дверцят і 

отворів для чищення 

Замінити ущільнювач (це 

витратний матеріал, який не 

підлягає гарантії) 

Не щільне з’єднання 

котла димовою трубою 

Перевірити щільність 

з'єднання котла з димоходом 

Занадто великий наддув Зменшити наддув  

Утворення 

конденсату та 

смоли на 

поверхнях котла 

Спалювання 

невідповідного палива 

Спалювати відповідний вид 

палива (див. розділ «2 Вимоги 

до палива») 

Низка температура 

теплоносія на вході в 

котел 

Див. розділ «6.2 Вимоги до 

системи опалення» 

Недостатня подача 

повітря для спалювання 

палива 

Збільшити подачу повітря в 

котел 

Забруднення димових 

каналів 

Очистити димові канали через 

дверцята для чистки 

Прогорання 

колосникових 

решіток, 

пальника 

Висока температура 

горіння 

 

Замінити колосникові решітки. 

Зменшити подачу повітря в 

камеру згоряння 
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12 Гарантійні зобов'язання 

 

Виробник встановлює гарантійний термін експлуатації протягом  5-ти 

років з моменту придбання котла за умов своєчасного проведення 

належним чином планового технічного обслуговування котла та при 

дотриманні правил монтажу та експлуатації, які наведені в цьому 

керівництві. 

На котли, які продані або введені в експлуатацію після гарантійного 

терміну зберігання,а також апарати в яких відсутні записи в акті першого 

пуску та гарантійному листі, гарантійні зобов’язання не 

розповсюджуються. 

Підприємство-виробник гарантує: 

- відповідність паспорта технічним характеристикам котла; 

- надійну та безаварійну роботу котла за умови дотримання всіх вимог 

цього паспорта, кваліфікованого монтажу і правильної експлуатації; 

- ремонт котла протягом гарантійного терміну за умови дотримання 

інструкцій і правильної експлуатації, зазначених у цьому паспорті. 

Гарантійний термін від заводу-виробника: 5 років – на герметичність 

теплообмінника, 2 роки – на електронну частину котла. Термін служби 

котла не менше 15 років. 

Колосникові решітки, пальник, верхня кришка димоходу, захисна 

рамка та ущільнювачі дверей (ущільнюючий шнур) є витратним 

матеріалом, а отже, гарантія на них не поширюється. 

Споживач втрачає право на гарантійне обслуговування, а виробник 

не несе відповідальності у разі:  

- відсутності штампа торговельної організації, дати продажу й підпису 

продавця;  

- порушення правил транспортування, зберігання, монтажу, 

експлуатації та обслуговування котла;  

- використання котла не за призначенням;  

- зміни конструкції, доробки котла власником без узгодження з 

підприємством-виробником;  

- засмічення корпуса забрудненням із системи опалення, вапняковим 

нашаруванням та іншими речовинами;  

- хімічної корозії корпусу внаслідок низькотемпературної експлуатації 

котла або експлуатації котла при низькому розрідженні у димоході;  

- використання палива яке не відповідає вимогам до палива; 

- не проведення періодичного чищення котла; 

- неправильний монтаж котла і системи опалення; 

- неправильне функціонування котла у випадках: неналежної тяги в 

димоході, а також неправильно підібрана потужність котла; 

- порушення інших вимог, передбачених цією настановою; 

- виникнення дефектів, викликаних навмисними діями або стихійними 

лихами; 
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Виробник не несе відповідальності за неправильний підбір котла до 

опалювального приміщення. 

У рази виявлення не достовірних відомостей, вартість сервісного 

обслуговування покриває заявник. 

Виробник гарантує можливість використання товару за 

призначенням протягом терміну служби за умови виконання вимог даної 

настанови з експлуатації. 

У випадку, якщо протягом гарантійного строку котел експлуатувався з 

порушенням правил або споживач не виконував рекомендацій 

підприємства, що виконує роботи з гарантійного обслуговування котла, 

ремонт проводиться за рахунок споживача. 
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13 Гарантійний лист 

 

Заповнює виробник 

 

Опалювальний котел Amica Time ___ 

Заводський номер _________________ 

Відповідає обов’язковим технічним умовам ДСТУ EN 12952-1:2006; 

ДСТУ EN 12952-7:2006; ДСТУ EN 12952-9:2006 і визнаний придатним до 

експлуатації. 

Дата виготовлення «___» ____________ 201__ року 

Котел пройшов технічний контроль. Проведено випробування тиском 

води 3 бар (0,3 МПа). 

             ___________________________                 ___________ 
                                     (Прізвище відповідальної особи виробника)                                                        (підпис) 

 

 МП 

 

 

 

Заповнює продавець 

 

Продавець:__________________________________________________ 
                                                                                               (Найменування організації, повна назва) 

 

_____________________________________________________________ 
                                                                                                      (Юридична адреса, телефон) 

 

Дата продажу «__» ____________ 201__ р.  Ціна________ грн. 

 

             ___________________________                 ___________ 
                                                 (Прізвище відповідальної особи продавця)                                                             (підпис) 

 

 МП 

 

 

Заповнює покупець 

 

Споживач підтверджує, що: 

- котел придбаний в комплектному стані; 

- при першому пуску, виконанім сервісною службою, дефектів та 

зауважень до роботи котла не виявлено; 

- ознайомлений з Інструкцією по експлуатації, безпечному 

поводженню та обслуговуванню котла. 

-              ___________________________                 ___________ 
                                                   (Прізвище особи власника)                                                                  (підпис) 
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14  Контрольний талон 

 

На монтаж твердопаливного котла Amica Time ___ 

 

 

 

Заводський номер котла _______________ 

Дата монтажу котла «__» ____________ 201__ р. 

Виконавець монтажу ___________________________________________ 
(найменування підприємства, організації) 

______________________________________________________________ 
(юридична адреса, телефон) 

______________________________________________________________ 
(ПІБ фахівця, який виконав монтаж) 

 

 

 МП 

 

 

 

Система опалення була випробувана тиском ___ бар. 

 

Монтаж виконано згідно з вимог даної інструкції, герметичність котла та 

системи опалення підтверджено _____________ 
                                                              (підпис фахівця) 
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15  Акт першого пуску 

 

Заповнює виконавець першого пуску 

 

Виконавець ___________________________________________________ 
(найменування підприємства, організації) 

______________________________________________________________ 
(юридична адреса, телефон) 

______________________________________________________________ 
(ПІБ фахівця, який виконав перший пуск) 

Дата першого пуску та вводу в експлуатацію «___» _________ 201__ р. 
 

Адреса установки котла 

Вулиця:____________________ 

Номер будинку:_____________ 

Місто:_____________________ 

Особистий підпис фахівця, якій 

виконав перший пуск 

____________________ 

 

Обов’язковий перелік виконаних робіт при першому пуску 

Дія до виконання 
Відмітка по 

виконання 
Примітка 

1 Перевірка відповідності вимог до 

котельні 
  

2 Перевірка відповідності вимог до 

системи опалення 
  

3 Перевірка відповідності вимог до 

димової труби, герметичність 

підключення димової труби 

  

4 Перевірка правильності підключення 

котла до системи опалення, наявність 

змішувального та запобіжного клапана 

  

5 Перевірка правильності розміщення та 

підключення датчиків температур та 

блоку автоматичного керування 

  

6 Перевірка працездатності блоку 

автоматичного керування та вентилятора. 

Проведення первинних налаштувань 

блоку Tech ST-81  

  

7 Перевірка доступності до місць, які 

потребують періодичного постійного 

обслуговування   

  

8 Проведення інструктажу з правил 

безпечної експлуатації та періодичного 

обслуговування котла 

  

 

Перший пуск виконано в повному обсязі  ___________ 
             (Підпис користувача)  
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16  Відмітка про проведення гарантійного ремонту і сервісного 

обслуговування 

 

Дата 

Характер несправностей, опис 

вжитих заходів, перелік замін 

деталей 

Примітка 

Виконавець 

(організація, 

ПІБ, підпис) 
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Особливі відмітки 
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ВІДРИВНИЙ ТАЛОН № 1 
 

на гарантійний ремонт котла протягом 
гарантійного терміну експлуатації 

 
Заповнює виробник 

 

Котел опалювальний Amica Time __ 

Заводський номер _______ 

Дата виготовлення «__» ____________ 201__ р. 

___________________________               ___________ 
                     (Прізвище відповідальної особи виробника)                                           (підпис) 

 

 

 

МП 

 

 

 

Заповнює продавець 
Продавець:________________________________________ 
                                                                            (Найменування організації, повна назва) 

 

__________________________________________________ 
                                                                            (Юридична адреса, телефон) 

 

Дата продажу «__» ____________ 201__ р. 

 

__________________________                 ___________ 
                               (Прізвище відповідальної особи продавця)                                                             

(підпис) 

 

 

 

МП 
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Заповнює виконавець 

 

Виконавець _____________________________________________ 
(найменування підприємства, організації, адреса) 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

Причина ремонту:________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

Дата проведення ремонту  «__» ____________ 20__ р. 

 

 

____________________________________          ____________ 
             (прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи виконавця)                                           (підпис) 

 

 

 

                                                                                         МП 
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ВІДРИВНИЙ ТАЛОН № 2 
 

на гарантійний ремонт котла протягом 
гарантійного терміну експлуатації 

 
Заповнює виробник 

 

Котел опалювальний Amica Time __ 

Заводський номер _______ 

Дата виготовлення «__» ____________ 201__ р. 

___________________________               ___________ 
                     (Прізвище відповідальної особи виробника)                                           (підпис) 

 

 

 

МП 

 

 

 

Заповнює продавець 
Продавець:________________________________________ 
                                                                            (Найменування організації, повна назва) 
 

__________________________________________________ 
                                                                            (Юридична адреса, телефон) 

 

Дата продажу «__» ____________ 201__ р. 

 

__________________________                 ___________ 
                               (Прізвище відповідальної особи продавця)                                                             

(підпис) 

 

 

 

МП 

 

 

 

 

 



 

 

34 UA 

  UKR   UKR 

 

Заповнює виконавець 

 

Виконавець _____________________________________________ 
(найменування підприємства, організації, адреса) 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

Причина ремонту:________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

Дата проведення ремонту  «__» ____________ 20__ р. 

 

 

____________________________________          ____________ 
             (прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи виконавця)                                           (підпис) 

 

 

 

                                                                                         МП 

 


