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Посібник з монтажу, експлуатації та техобслуговування 
 

 



 
!!! Увага!!! 

Наявність необхідних документів для проведення першого пуску котла: 

- Розрахунковий проект на установку котла в топочному приміщенні 
- Акт перевірки чистоти, щільності газоходів димохідної труби, наявності тяги, 

наявність кратності повітрообміну в приміщенні опалювальної установки (для 
казанів з відкритою камерою згоряння) 

 У випадку відсутності перерахованих документів ПУСК КОТЛА Й ЕКСПЛУАТАЦІЯ 
ЗАБОРОНЕНА 
При введенні котла в експлуатацію обов'язково зверніться в Сервісний центр 
 

ПРИ САМОСТІЙНОМУ ЗАПУСКУ ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВЯЗАННЯ НА ТЕХНІКУ НЕ 
РОЗПОВСЮДЖУЮТЬСЯ 

 
1. Опис продукції 

Dunatech F являє собою призначений для спалювання твердого палива чавунній секційний котел, 
виконаний по новому, захищеному патентом принципу з використанням спеціальної повітряної 
системи, що забезпечує повне згоряння палива і низький рівень шкідливих викидів. Котел 
розроблявся для систем водяного опалення і не повинен використовуватись з метою побутового 
гарячого водопостачання. 
Завдяки конструкції корпуса, виконаного із чавуну і гнучкої технології лиття, котл має достатню 
стійкість до корозії, що може бути викликана низькою температурою зворотної води, й відповідно, 
топкових газів, а також високим вмістом води у використовуваному паливі. Завдяки великому розміру 
водоводів в середині котла і під’єднувальних патрубків котел Dunatech може використовуватись як в 
системах з примусовою циркуляцією теплоносія, так і в гравітаційних системах. При цьому в ньому 
можна спалювати різні види твердого палива з характеристиками, вказаними в технічній інформації. 
Поскільки показники калорійності палива відрізняються, то корисна потужність котла буде 
знаходитись в діапазоні між мінімальним і максимальним значеннями, приведеними в технічних 
характеристиках цього посібника. 

2. Техніка безпеки 
Перед монтажем котла Dunatech F і пуском його в експлуатацію, додержуйтеся інструкцій по 
техніці безпеки: 

-  Котел Dunatech F повинен приєднуватися до димаря, конструкція якого відповідає інструкціям, 
наведеним далі в цьому керівництві, та обов'язковим нормам технічної документації України. Димар 
повинна відповідати необхідним параметрам по тязі, відповідним для  певної моделі котла. Котел не 
можна розтоплювати без приєднання до димаря й при відсутності достатньої тяги для процесу 
горіння. 
- Необхідно завжди забезпечувати необхідну кількість приточного свіжого повітря в котельні. 
Зверніться до інструкцій з конфігурації котельні. 
- Не встановлюйте котел у містях спільного користування, або в місті безпосереднього контакту з 
житловою кімнатою. 
- Котел не повинен установлюватися у відкритій гідравлічній системі доти, поки гідравлічний контур не 
буде обладнаний комплектом запобіжного теплообмінника, відповідно до інструкцій, наведеним далі в 
цьому Керівництві. 
- Не спускайте воду із системи, якщо тільки причиною цьому не є технічне обслуговування або ризик 
замерзання. Уникайте небезпеки замерзання. Гідравлічний контур системи опалення повинен бути 
вимитий. 
- Не нагнітайте прямо холодну воду в перегрітий з якоїсь причини котел. Це може привести до 
розтріскування секцій котла. 

- Не розтоплюйте котел при відкритих передніх дверцятах. При використанні вентилятора, ніколи не 
відкривайте передні дверцята до відключення вентилятора. 
- Конструкція системи повинна забезпечувати витрата води, що відповідає продуктивності котла, а 
різниця температур між подаючим і зворотнім потоком не повинна перевищувати 20 С. 
-  Будь-яку нестандартну електричну проводку в котельні необхідно замінити. 
- Рівень води (тиск) в котлі повинен регулярно перевірятися, і будь-які витоки усуватися для того, щоб 
підтримувати рівень підживлювальної води на мінімумі, оскільки надлишковий обсяг підживлювальної 



води приведе до виникнення сольових відкладень у водопроводах котла, що, у свою чергу, викличе 
перегрів і завдасть шкоди секціям котла. Якість води грає важливе значення.  
Ph-кислотність — в межах 7–9; Вміст кисню — до 0,02 мг/кг; Загальна жорсткість — до 7 мг-экв/л  
-  Котли повинні встановлюватися прямо на рівну підлогу, виконаної із негорючого матеріалу. 
Рекомендується, щоб висота постаменту становила не менш 50 мм і по розмірах і була більше 
габаритів корпуса котла.  
-  Якщо котел буде використовуватися зі старою опалювальною системою, то остання повинна бути 

вимита й вичищена від сторонніх часток перед приєднанням Dunatech F. 
- Не використовуйте рідини для підпалювання та рідке паливо для підвищення продуктивності 
опалювального котла. 
Експлуатуйте опалювальний котел при максимальній температурі не більше 95 °C та за нагоди 
перевіряйте опалювальний котел. 

- Dunatech F має велику вагу, тому потрібно обережно поводитись при переносі котла в 
приміщення, 
де він буде встановлений. Загальна вага кожного котла зазначена у розділі «Технічні дані». 
Устаткування для перенесення котла повинне мати відповідні функціональні можливості, щоб 
витримати таку вагу. 
 

  

 
 

 

3. Умови поставки 
 Котел Dunatech  поставляється у двох упаковочних комплектах: 

1.Чавунний теплообмінник у зборі, вентилятор, панель керування (не змонтована) 
2. Картонна коробка з облицювальними комплектуючими 
a) кожух із листового металу 
б) термоізоляція 
в) поліетиленовый пакет з деталями для кріплення 
д) щітка для чистки сажі 
е) скребок для золи й шуровочна лопата 



Допоміжне устаткування: комплект запобіжного теплообмінника по спеціальному запиту. 

В будь-якому гідравлічному контурі відкритого або герметичного типу, цей запобіжний теплообмінник 
повинен використовуватись в системі для задоволення вимог відповідного європейського стандарту 
по даному типу продукції, а також з метою забезпечення безпеки всієї опалювальної системи й 
самого котла. 
 

4. Технічні дані 

Модель 
DUNATECH 

4 
DUNATECH 

5 
DUNATECH 

6 
DUNATECH 

7 
DUNATECH 

8 

Число секцій 4 5 6 7 8 

Тип палива Дерев’яні бруски, кам’яне вугілля 

Діапазон потужності кВт 26 - 32 33 - 40 40 - 49 45 - 55 50 - 61 

Вага нетто кг 165 195 225 256 286 

Вміст води л 28 34 40 46 52 

Об’єм камери сгорання дм3 42 55 68 81 94 

Об’єм  загрузки паливом дм3 28 36 45 53 62 

Максимальна высота 
загрузки палива 

см 27 

Діапазон контролю 
температури 

°С От 30 до 90 

Максимальна рабоча 
температура 

°С 100 

Мінімальна температура  в 
зворотньому трубопроводі 

°С 50 (рекомендовано) 

Система безпеки 
активується при 

°С 95 

Максимальний робочий 
тиск 

бар 3 

Діаметр трубы выпуска 
диму 

мм 160 

Подаюче/зворотнє 
під’єднання 

R 1 1/2" 

Висота (H2) мм 950 

Ширина (A) мм 490 

Довжина (L) мм 615 715 815 915 1015 



  

Тип палива Дерев’яні бруски  

Потужність кВт 23 - 26 29 - 33 36 - 40 40 - 45 45 - 50 

ККД % 74 75 76 75 74 

Клас котла № 2 2 2 2 2 

Максимальна загрузка паливом кг 13.5 18 22.5 27 31.5 

Цикл горіння при 
максимальному завантаженні 

год від 2 до 4 годин 

Необхідні параметри палива   

Максимальний вміст води 20% 

Максимальний поперечний переріз 10 см х 10 см 

Средній показник калорійності 17.000 - 20.000 кДж/кг 

Середня температура димових 
газів 

°С 275 240 240 260 260 

Ваговий потік димових газів г/с 10.2 13.9 18.1 22.9 28.9 

Необхідна тяга в дымовій трубі мбар 0.15 – 0.22 0.15 – 0.25 0.15 – 0.26 0.15 – 0.27 0.15 – 0.28 

Гідравлічний опір котла при 
∆t=20 °K 

мбар 0.51 1.03 1.81 2.92 4.63 

Гідравлічний опір котла при 
∆t=20 °K (із запобіжним 
теплообмінником) 

мбар 1.36 2.50 4.18 6.53 10.14 

Середній вміст CO при 10 % O₂ мг/Nм3 900 - 1200 

  

Тип палива  Кам’яне вугілля  

Потужність кВт 28 - 32 36 - 40 44 - 49 50 - 55 55 - 61 

ККД % 74 75 76 75 74 

Клас котла № 2 2 2 2 2 

Максимальна загрузка паливом кг 18 23 27 32 36 

Цикл горіння при 
максимальному завантаженні 

час від 4 до 6 годин 

Необхідні параметри палива   Максимальний вміст воды 15% 



Средній розмір між 30 и 60 мм 

Средній показник калорійності 26.000 - 35.000 кДж/кг 

Середня температура димових 
газів 

°С 275 240 240 260 260 

Ваговий потік димових газів г/с 15.5 20.8 26.9 33.8 41.5 

Необхідна тяга в дымовій трубі мбар 0.15 – 0.22 0.15 – 0.25 0.15 – 0.26 0.15 – 0.27 0.15 – 0.28 

Гідравлічний опір котла при 
∆t=20 °K 

мбар 0.76 1.46 2.47 3.90 5.84 

Гідравлічний опір котла при 
∆t=20 °K (із запобіжним 
теплообмінником) 

мбар 1.90 3.41 5.59 8.61 12.66 

Середній вміст CO при 10 % O₂ мг/Nм3 3100 - 3800 

 

5. Вибір приміщення  
Котел Dunatech необхідно встановлювати в окремій котельні, спеціально обладнаної для 
опалювальних цілей. Котельня повинна мати площу, достатньої для проведення монтажу, 
розтоплювання котла та здійснення його технічного обслуговування. Необхідно забезпечити 
достатній притік свіжого повітря для процесу горіння, конструкція димаря повинна відповідати типу 
котла, а також відповідати конструктивним критеріям, наведеним далі в цьому Керівництві, і 
нормативним положенням. 
Котел у жодному разі не можна встановлювати у відкритих місцях або на балконах, а також у місцях 
користування людьми, таких як кухня, вітальня, ванна, спальня, або в місцях зберігання 
вогненебезпечних матеріалів. 
Котельня повинна бути обладнана вихідними назовні вентиляційними отворами для забезпечення 
доступу свіжого повітря. Один вентиляційний отвір повинен бути розміщений максимум на 40 см 
нижче стелі котельні, а інший максимум 50 см над рівнем підлоги. 
Ці вентиляційні отвори повинні завжди бути відкриті. Розмір верхнього отвору повинен бути 
принаймні, 40х40 см, а нижнього мінімум 30х30 см. 
Всі гідравлічні й електричні підключення повинні виконуватись авторизованим персоналом, відповідно 
до нормативної документації та місцевих норм. 
Тверде паливо повинне зберігатися на відстані мінімум 800 мм від котла. Ми рекомендуємо зберігати 
тверде паливо в іншій кімнаті. Котел Dunatech необхідно встановлювати на бетонному постаменті, 
виконаному з жаростійкого матеріалу. Мінімальні розміри постаменту представлені в наступній 
таблиці. 



Модель DUNATECH 4 DUNATECH 5 DUNATECH 6 DUNATECH 7 DUNATECH 8 

Висота  50 

Ширина  570 

Довжина  635 735 835 935 1035 

 
Відстані навколо котла 
Мінімальні відстані навколо котла повинні бути 

 
 

6. Циркуляційний насос 
Ми рекомендуємо використовувати примусову систему циркуляції води, обладнану відповідним 
насосом. Щоб розрахувати потрібні характеристики насоса, варто розглянути рівень опору котла з 
боку води, представлений у розділі «Технічні дані», беручи до уваги також інші опори, створювані 
гідравлічним контуром. Зверніться до схем системи, представленими далі в даному Керівництві, для 
вибору необхідного насоса в гідравлічному контурі. 

 

Ваш котел включає й виключає насос автоматично. Панель керування подає команди на 
вентилятор і насос. Тому Ви повинні включити панель керування, коли температура 
котла вище температури холодної води, або паливо горить усередині камери згоряння. 

 

 

Ніколи не виключайте панель керування, коли котел працює, щоб виключити перегрів 
води. Панель керування має можливість установки рівня температури, що може 
мінятися при роботі котла. Панель керування виключає вентилятор автоматично, коли 
температура води досягає заданої величини. 

 

7. Гідравлічний контур  
Відкритий гідравлічний контур 
Переважно котли Dunatech краще встановлювати у гідравлічну систему з розширювальним баком 
відкритого типу, відповідно до наступної схеми. Циркуляційний насос у контурі потрібно 
встановлювати на зворотній лінії до котла для попередження впливу на систему надмірних теплових 
навантажень і перегріву при відключенні електрики. Розширювальний бак відкритого типу 
встановлюється на найвищому рівні всієї гідравлічної системи. Прохідні запірні вентилі не 
встановлюються на запобіжних підводній і зворотній лініях між котлом і розширювальним баком. 
Запобіжні лінії повинні приєднуватися на подаючому і зворотньому трубопроводі, в місцях найбільш 
близько розташованих до котла, по найкоротшій вертикалі між розширювальним баком і котлом. 
Якщо відстань h, зазначену на схемі неможливо дотримати згідно  конструктивних розмірів існуючої 
системи, то циркуляційний насос варто встановити на подаючій лінії котла. Відстань h залежить від 
гідравлічного напору циркуляційного насоса при робочій швидкості. Якщо відстань h неможливо 
дотримати в системі із циркуляційним насосом на зворотній лінії, на найвищому рівні системи буде 
спостерігатися підкачка овітря з радіаторів. У цьому випадку необхідно розглянути іншу схему, коли 
насос установлений на подаючій лінії. 
 
 



 
Для контролю рівня тиску й витоків теплоносія, на подаючій лінії необхідно встановити манометр. 
Манометр потрібно придбати окремо. Він установлюється на тому ж рівні, що й вихід з котла. 
Між вхідними й вихідними з'єднаннями циркуляційного насоса необхідно встановити обвідну лінію 
для того, щоб забезпечити максимальне підведення води при виключеному циркуляційному насосі, 
коли раптово припиняється електропостачання. 
Настійно рекомендується використання з котлом додаткового комплекту запобіжного теплообмінника 
навіть при відкритих системах для забезпечення захисту котла й усього опалювального контуру від 
надмірного нагромадження тепла. Інструкції з монтажу цього комплекту представлені в наступному 
розділі. 
Проектні параметри для розширювального бака відкритого типу 
Розширювальний бак захищає гідравлічний контур від надлишкових температур, забезпечуючи 
вільним обсягом для розширення води й попереджаючи досягнення водяним тиском значення, вище 
статичного. Розширювальний бак може бути сконструйований у вигляді прямокутної призми або мати 
циліндричну форму, встановлений горизонтально або вертикально стосовно системи. Запобіжний 
трубопровід між котлом і розширювальним баком повинен установлюватися з пологими 
підняттям убік бака. На наступній схемі представлені максимальні вертикальні відстані між 
запобіжним трубопроводом і котлом. Розмір розширювального бака можна легко розрахувати, з 
огляду на загальний обсяг розширюваної води у всій системі. Якщо загальний обсяг води в системі 
взяти за Vs, обсяг розширювального бака буде: 
Vg = Vs / 100 (у літрах) 
Більше практичний спосіб розрахунку використовуючи тільки значення номінальної теплової 
потужності котла (Qk) у квт, обсяг розширювального бака може бути розрахований по 
формулі: 
Vg= 2,15.Qk (у літрах) 



 
Визначення розміру запобіжного трубопроводу між котлом і розширювальним баком відкритого 
типу 
Розмір запобіжного трубопроводу для підведення, мм 

 
Розмір зворотного запобіжного трубопроводу, мм 

 
де Qk продуктивність котла у кВт. 
 
Герметичний гідравлічний контур 
Котел Dunatech може бути встановлений у герметичній опалювальній системі, по наступній 
схемі, при додатковому монтажу комплекту запобіжного теплообмінника, що поставляється як 
додаткове устаткування. Комплект запобіжного теплообмінника складається з наступних компонентів: 
1. Запобіжний теплообмінник (мідний змійовик, інтегрований у вихідний патрубок) 
2.Запобіжний клапан 
3.Допоміжна арматура 
 
Щоб установити систему запобіжного теплообмінника: 
1. Відєднайте існуючий вихідний патрубок із фланцем від котла. 
2. Установіть запобіжний теплообмінник на вхідному отворі задньої секції. 
3. Приєднайте підвідний трубопровід до отвору, розташованому з верхньої сторони фланцевої труби 
запобіжного теплообмінника. 
4. Видаліть патрон термометра котла з передньої секції і вставте в гніздо на фланцевій трубі 
запобіжного теплообмінника. 
5. Приєднайте запобіжний клапан на лінії холодної побутової води до запобіжного теплообмінника, як 
показано на схемі нижче. 
6. Вставте муфтовий термочутливий патрон запобіжного клапана в гніздо на передній секції котла. 
7. Спустіть гарячу побутову воду через вихідний отвір запобіжного теплообмінника. 
Якщо температура води котла перевищує 95 ⁰С, термостат запобіжного клапана дозволить холодній 

побутовій воді протекти по змійовику запобіжного теплообмінника. Змійовик із циркулюючої усередині 
холодною водою охолодить воду котла. Коли температура котла стає нижче безпечного рівня, 
запобіжний клапан закриває циркуляцію холодної побутової води, і котел повертається до нормальної 
роботи. 



 
Герметичний гідравлічний контур з буферною ємністю 
Котел Dunatech може бути встановлений у герметичній опалювальній системі з буферною ємністю, по 
наступній схемі: 
 

 
SG – група безпеки котла 
VH – подаюча лінія системи опалення 
RH – зворотня лінія системи опалення 
TR 60 ⁰C – накладний термостат для увімкнення клапана підмішування, при досягненні температури 

менше 60 ⁰С. 

Трьохходовий клапан, в даній схемі, можна використовувати без привідний, наприклад Герц – 
Teplomix. 
 



 
 

8. Приєднання димаря 
Котел Dunatech повинен бути приєднаний до окремого димаря, що забезпечить, принаймні, 
мінімальну тягу. Димовій канал між котлом і димарем необхідно ізолювати скловойлоком. Димовий 
канал протягом до димоходу й сам димохід повинні бути виконані зі сталі або подібного матеріалу, 
який можна використовувати при температурі близько 400 С. Всі приєднання димової системи 
повинні бути герметичними для забезпечення належного процесу горіння й ефективності. Димовий 
канал приєднується до димаря найбільш коротким шляхом, відповідно до розмірів, наведеним на 
наступній схемі.  

 
 
Горизонтальні приєднання, що сприяють збільшенню втрати тиску, такі як коліна, використовувати не 
слід. Вертикальний одиночний сталевий трубопровід не повинен використатися як димова труба. 
Димар повинен містити одну внутрішню й одну зовнішню поверхні. Зовнішня поверхня може бути 
виконана зі сталі або цегли. Для внутрішньої поверхні, варто віддати перевагу сталевим 
елементам, які стійкі до впливу корозії. Відстань між внутрішньою й зовнішньою поверхнями димаря 
необхідно ізолювати щоб уникнути конденсації димових газів. На самому нижньому рівні димаря 
повинні розташовуватися дверцята для чищення, виконані зі сталі герметичні до будь-якого витоку. 
Довжина димового каналу між котлом і димарем повинна відповідати місцевим стандартам. Розмір 
димового каналу й димаря не повинен бути менше розміру вихідного приєднання димових газів 
котла. Відносно загальної висоти й мінімального внутрішнього діаметра димаря, необхідно 
розглянути наступну діаграму, з огляду на корисну потужність котла, якщо інше не обговорено в 
нормативних документах. 



 
 
 

Найвищий рівень димаря із зовнішньої сторони повинен відповідати розмірам, наведеним на 
наступному схематичному зображенні, для того, щоб звести до мінімуму шкідливий ефект димових 
газів на навколишнє оточення, а також для зниження шкідливого впливу на навколишнє середовище 
й поліпшення тяги в димарі. 

 
 

9. Інструкції зі зборки 
Дотримуйтесь інструкцій для виконання зборки устаткування котла, які входять у комплект поставки 
1. Установіть перехідник вентилятора (63) на спеціальну панель (6), використовуючи 4 гайки М6 (В). 
Розмістіть ізоляційний матеріал (62) між перехідником і панеллю, щоб уникнути витоку повітря. 
2. Укладіть ізоляцію корпуса (47) безпосередньо на корпус котла. Навісьте плиту задньої частини 
котла на задню секцію, як видно на малюнку внизу. 



 
3. Установіть чотири гайки M12 (А) на вільні кінці чотирьох анкерних болтів, розташованих на задній 
частині котла, як показано на наступному малюнку. Ці гайки служать закріпленню бічних панелей 
після їхньої зборки. 

 
4. Установіть ліву бічну панель (38), просмикнувши її крайній вигин крізь верхній і нижній анкерні 
болти. Спочатку закріпіть ліву частину корпуса до переднього елемента котла за допомогою трьох 
болтів з утопленою головкою M8x15 (Н) і плоских шайб A8.4 (F), як показано на малюнку вище. 
5. Ліворуч позаду закріпіть крайній вигин лівої панелі, фіксуючи дві гайки M12 і плоскі шайби A13 (В), 
як показано на наступній картинці. 
6. Подібним чином закріпіть праву панель (39). При роботі з передньою частиною котла, послабте 
гайки M8 (G), які використовуються для закріплення петель передніх дверцят (28, 29), проведіть 
передній вигин арматур панелі через вільне місце за плоскою шайбою A8.4 (F). Після установки 
панелі в належну позицію, закріпіть її, закрутивши тими ж гайками M8. Ви можете відрегулювати 
петлі, послабляючи або закручуючи гайки, поки не досягнете необхідного результату при закриванні 
дверцят. 

 
7. Розмістіть верхню панель (40), потім закріпіть на неї панель управління (60) до остаточного 
встановлення панелі, як показано на малюнку. Потім під’єднайте колбу сенсора в гніздо на передній 
частині теплообмінника. 



 
 
8. Якщо верхня панель не може бути розташована між двома бічними панелями під прямим кутом, 
послабте гайки, що закріплюють бічні панелі, і відрегулюйте їхнью позицію таким чином, щоб верхня 
панель стала, як показано. Знову закріпіть бічні панелі. Зафіксуйте передню панель (41) за 
допомогою шести само нарізних гвинтів S4.2x9.5 (L) на бічних і верхніх панелях. Крайні вигини 
верхньої панелі зафіксуйте на обох бічних панелях за допомогою тих же гвинтів (дивіться наступні 
малюнки) 
 

 
 

 
 



 
 

 
9. Остаточно закріпіть вентилятор (61) на перехіднику вентилятора (63) за допомогою гайок М6 (D) 
як показано на наступній картинці. Помістіть ізоляційний матеріал (62) між вентилятором і пере 
хідником так, щоб уникнути витоку повітря. 

 
 
10. Щоб закріпити задню панель дотримуйтесь інструкції 
- Закріпіть задню панель як показано на малюнку. 
- Остаточно закріпіть кожух як показано на малюнку. 



 

 
 
 
 

Запобіжний теплообмінник (не входить в комплект) 
Запобіжний теплообмінник використовується для захисту котла у випадку перегріву. При відключенні 
електропостачання, поломці насоса і т.д., температура води котла може надмірно підвищитися. 
Якщо температура води котла перевищує 95 ⁰C, термостат запобіжного клапана дозволить холодній 

побутовій воді протекти по змійовику запобіжного теплообмінника. Змійовик із циркулюючої усередині 
холодною водою охолоджує температуру води котла. Коли температура котла стає нижче безпечного 
рівня, запобіжний клапан закриває циркуляцію холодної побутової води, і котел повертається до 
нормальної роботи 



 
8. Від’єднайте існуючий вихідний патрубок із фланцем від котла. 
9. Установіть запобіжний теплообмінник на вхідному отворі задньої секції за допомогою чотирьох 
болтів M10X25. Використайте прокладку, що поставляється в комплекті із запобіжним 
теплообмінником, для забезпечення герметичності. 
10. Приєднайте підвідний трубопровід до отвору, розташованому з верхньої сторони фланцевої труби 
запобіжного теплообмінника. 
11. Прикріпіть запобіжний клапан до запобіжного теплообмінника за допомогою 1/2" ніпеля і 1/2"*3/4" 
шестигранної редукційної втулки. Потім приєднайте клапан до центрального водопроводу. 
Упевніться, що напрямок запобіжного клапана вірне. На клапані є стрілка, що вказує напрямок 
нагнітання водопровідної води. 



 
12. Вставте муфтовий термочутливий патрон запобіжного клапана у гніздо на передній секції котла 
13. Видаліть патрон термометра котла і вставте в  гніздо фланцевої труби запобіжного 
теплообмінника. 
14. Спустіть гарячу побутову воду через вихідний отвір запобіжного теплообмінника. 

 
 

10. Панель управління 
Основні властивості 
- відслідковує температуру теплоносія 
- регулює робочу температуру 
- виконує функцію швидкого керування нагнітачем повітря (вентилятор) 
- дає попередження про перегрів котла 
- автоматично виключає вентилятор 
- всі установки зберігаються у випадку раптового відключення електроенергії 
-  насос вимикається, коли температура котла нижче 40°С 
- захист запобіжником. 
 
 

 

Напруга 220-230 В 50 Гц 4 А 
L – Фаза (коричневий дріт) 
N – Нуль (блакитний дріт) 
E – Заземлення (жовто-зелений дріт) 
Фаза і нуль повинні завжди відповідати своїм значенням 

 
 
 
 

1. Кнопка увімкнення/вимкнення 
2. Установка темпереатури 
3. Управління вентилятором  

4. Збільшення/зменшення 
5. Дисплей 
6. Кнопки індикації 

 
 



 
1. Кнопка увімкнення/вимкнення – вмикає і вимикає котел. Коли котел вимкнений, то буде 

 

3. Кнопка управління вентилятором 

Швидкість вентилятора може змінюватися за допомогою цієї кнопки. 
Коли панель керування включена кнопкою Вкл./Викл, вентилятор працює в автоматичному режимі. 
Натисканням кнопки керування вентилятором у послідовності Au 0-1-2-3-4-5-Au відповідно 
вибираються наступні способи роботи: 
Au  - Автоматичне керування 
0 -  Вентилятор вимкнений 
1 – Вентилятор працює на 1 швидкості 
2 – Вентилятор працює на 2 швидкості 
3 – Вентилятор працює на 3 швидкості 
4 – Вентилятор працює на 4 швидкості 
5 – Вентилятор працює на 5 швидкості 
 
6. Кнопки попередження 
 
(1) – індикація готовності; (2) – вентилятор в автоматичному режимі; (3) – вентилятор в ручному 
режимі; (4) – насос працює. 



 
 
5. Дисплей 
При нормальній роботі котла дисплей висвічує температуру теплоносія 

 
 
2. Установка температури 
Натисканням кнопки «М» можна встановити температуру котла. Установлена величина мигає під 
час установки. Для зміни цієї величини використайте кнопки «+/-». Температура котла може 
бути встановлена в діапазоні 40-90 °С з кроком 5°. Заводська установка дорівнює 60 °С. 
Режим автоматичної роботи вентилятора 
В автоматичному режимі швидкість вентилятора встановлюється відповідно до різниці між 
установленою температурою й поточною температурою котла. У міру наближення температури котла 
до встановленої температури швидкість роботи вентилятора поступово зменшується. Якщо різниця 
температур менше 10°С вентилятор встановлюється на мінімальний рівень. Автоматичний режим 
стабілізує температуру котла й захищає від перегріву. 
Властивості автоматичного вимикання котла 
Якщо температура котла опускається нижче 40°С після першого запуску насоса, панель керування 
якийсь час очікує збільшення температури котла. Якщо температура котла не збільшується протягом 
45 хвилин, панель керування виключає котел. Для перезапуску котла застосовуйте кнопку Вкл./Викл 
на панелі керування. 

11. Інструкція по експлуатації 
Контрольні заходи до розтоплювання 

Перед першим пуском котла відразу після установки, гідравлічний контур повинен бути готовий до 
експлуатації. Для заповнення відкритого контуру, потрібно відкрити клапан на рівні стартової лінії від 
розширювального бака. Контур заповнюється водопровідною водою. У ході заповнення системи, всі 
клапани й устаткування ліній повинні перевірятися на предмет витоку. Процес заповнення 
завершується, коли досягається рівень стартової лінії. На цьому рівні клапан закривається. Відразу 
після цього, на екрані манометра відбивається гідравлічний тиск. Дана характеристика значно 
полегшить повторні заповнення системи в опалювальний період; заповнення системи свіжою водою 
ведеться тільки до того, поки значення на екрані манометра не досягне попередньо настроєного 
значення. 

Перед кожним розпалюванням, упевніться в тім, що: 
-  Котел і контур заповнені водою, а значення гідравлічного тиску перебуває у рамках необхідного. 
-  Всі клапани лінії (крім обвідних ліній і лінії початкового рівня) перебувають у відкритій позиції. 
-  Наявність достатньої тяги в димарі. 
Для заповнення герметичної системи, нагнітання водопровідної води здійснюється за допомогою 
нагнітальних / спускних кранів, розміщених на тильній секції котла, або з використанням живильної 
лінії, сконструйованої в рамках системи. Для видалення повітря, що збирається в системі, 
використайте повітряні вентилі, розміщені в гідравлічному контурі, а також пружинний запобіжний 
клапан на виході гарячої води котла. 

Розпалювання 



-  Підготуйтеся до розпалювання. Помістіть займисті матеріали, зім'яті газети (3 або 4 аркуші, зім'яті в 
кульку досить туго) на ґрати котла. Покладіть деяку кількість разтопного матеріалу поверх газети або 
займистих предметів. Чим більше у вас сухий і дрібний розтопний матеріал, тим легше й краще 
розгориться вогонь. Розкладіть разтопний матеріал хрест-навхрест. Таким чином, буде зберігатися 
досить багато місця. Складене щільне дерево не буде горіти належним чином. 
-  Поверх складайте колоди, збільшуючи їхній розмір, доти, поки паливо не перевищить 1/3 рівня 
заповнення топкової камери. 
-  Вогонь повинен розгорітися протягом приблизно 15 хвилин. Потім камера може бути завантажена 
повністю. 
-  Підтримуйте горіння. Завжди стежте за наявністю полум'я, вогонь із виділенням диму або тліючий 
вогонь холодний і не є ефективним. Крім того, він приводить до виникнення забруднювачів і креозоту 
(смола в димарі). 
Ручне керування 
Коли котел досягає необхідних умов згоряння й димохід одержує тепло, тяга в димоході буде 
збільшуватися. Якщо умови в котельні сприятливі для роботи без вентилятора, він може бути 
виключений. Для того, щоб котел працював без вентилятора, відрегулюйте відкриття шибера 
первинного повітря, регулюванням болта з потайною голівкою М6х30 (J) Це продовжить період 
горіння щодо роботи вентилятора. 
Ви можете пригальмувати горіння за допомогою: 
А) Зменшення температури на панелі керування 
Б) Вибрати ручний режим і перший рівень вентилювання 
В) Повного закриття заслінки потоку. 
 

 

Котел виконує операцію включення або відключення насоса автоматично, тому завжди 
тримайте панель управління у включеному стані, коли температура котла вища 
температури холодної води, або коли в камері згорання відбувається процес горіння 
палива. Ніколи не виключайте панель керуваннядо тих пір, доки процес горіння не 
закінчиться. 

 

 

Ніколи не дозволяйте температурі води різко достягає високих значень при 
виключеному насосі. В цьому випадку, подача холодної води в дуже гарячий 
котел може призвести до виникнення тріщин на корпусі котла, за рахунок дії високої 
теплової енергії. 

 
Відсутність тяги в димарі 

При недостатній або відсутній тязі у димарі (через погану конструкцію, відсутності ізоляції, 
блокування й т.д.), ви можете зштовхнутися із проблемами горіння (відсутність вогню, надмірне 
задимлення, конденсація внаслідок низької температури димових газів). У цьому випадку, ми 
настійно рекомендуємо кваліфіковану перевірку вашого димаря з усуненням несправності. Котел був 
спроектований з урахуванням природного принципу виникнення тяги. Тому, установка димаря грає 
дуже важливу роль. 

Паливо 
Види палива повинні відповідати специфікатам, представленим у розділі «Технічні дані». Виробник не 
буде нести відповідальності за проблеми, що виникають внаслідок неналежних характеристик 
палива, а також внаслідок використання палива, що не підходить для цього котла. 
 

 
 

11. Правила безпечної експлуатації 
Гострі кути 

Необхідно проявляти обережність при роюоті з панелями з листового металу, кути яких не захищені 
або не закриті. 

Піднімання чавунних секцій 
Необхідно проявляти обережність при піднятті чавунних секцій, оскільки їхня вага може становити до 
декількох сотень кілограм; 

Компонування й технічне обслуговування котла / секцій 
При монтажу котла, секція повинна встановлюватися на основу, здатну витримати повну вагу 
котла; секції повинні завжди спиратися на дерев'яні підпірки або опори при визначенні позиції перед 
завершальним закріпленням болтами. Секція з відсутньою опорою ніколи не повинна залишатися без 
уваги. 

Теплоізоляція 
1. Уникайте контакту зі шкірою й очами, не вдихайте пил. 
2. При різанні ізоляційного матеріалу, робіть це в добре провітрюваному приміщенні, використовуючи 



рукавички для захисту рук, захисні окуляри й одноразову пилову маску. 
3. Якщо на шкірі з'являється роздратування або відбувається роздратування слизової оболонки очей, 
завершіть роботу з матеріалом і зверніться до лікаря. 

Прилади під тиском 
1. Уникайте контакту із частинами опалювальної системи, що перебуває під тиском під час роботи 
котла. Частини, що представляють небезпеку: 
-  Секції котла 
-  Вхідні й вихідні лінії котла 
-  Запобіжний трубопровід 
-  Прилади для скидання тиску, установлені на опалювальній системі 
2. Ніколи не намагайтеся спустити воду з опалювальної системи при роботі котла. 
3. Ніколи не нагнітайте холодну воду прямо в котел для його охолодження, якщо котел гарячий. 

Гарячі поверхні 
Уникайте контакту з гарячими деталями й поверхнями, небезпечними для людини, такими як: передні 
дверцята котла, дверцята завантаження на передній секції. Підводні й зворотні трубопроводи (навіть 
при наявності ізоляції), запобіжні трубопроводи, з'єднання між димовим каналом і димарем, 
циркуляційні насоси, розширювальні баки. 

Котельня 

1. Переконаєтеся в тім, що з котельні існує безперешкодний вихід назовні на випадок аварійної 
ситуації в опалювальній системі. 
2. Не зберігаєте тверде паливо й допоміжні матеріали (друзки, газети й т.д.) для розпалювання котла 
на відстані, менш 800 мм від котла. 
3. Не закривайте отвору котельні для надходження свіжого повітря, оскільки він необхідний для 
забезпечення процесу горіння. 

Димові гази 
1. При відкритих передніх завантажувальних дверцятах, може спостерігатися виділення деякої 
кількості газу з передньої сторони котла. Ніколи не вдихайте цей газ. 
2. При додаванні твердого палива, коли в топці вже є активний палаючий шар, захистіть руки й себе 
засобами індивідуальної безпеки такими як захисні рукавички, очки та ін. 

Палаюче паливо 
1. Не витягайте паливо з камери згоряння, поки воно ще жевріє. 
2. Не намагайтеся загасити палаюче паливо, використовуючи воду або інші рідини. 
3. Не залишайте передні дверцята й дверцята топки відкритими при наявності полум'я в камері 
згоряння. 
4. Для зменшення або гасіння полум'я, закрийте повітряні заслінки й димові виходи. 
5. Для роботи котла можна використати лише ті види палива, характеристики яких представлені в 
розділі "Технічні дані". Ніколи не використовуйте інший вид палива, тому що це може завдати шкоди 
секціям котла. 

Вентилятор і панель керування 
1.Перед відкриттям дверей вентилятор котла повинен бути відключений за допомогою панелі 
керування. Інакше можна зашкодити панелі керування; 
2.Ніколи не виключайте панель керування, коли котел перебуває в процесі роботи тому, що 
панель керування управляє насосом циркуляції; 
3. Панель керування повинна бути захищена від зовнішніх впливів, таких як вода, волога й пил. 
Панель керування не повинна монтуватися під (або поруч с) такими частинами як клапана, з'єднання 
труб, які можуть мати витік; 
4. Електричне з'єднання пристроїв повинне бути зроблене з відповідним заземленням для 
напруги 220 В, 50 Гц; 
5. Ніколи не закривайте вхід повітря для вентилятора. У випадку закриття повітря для 
вентилятора є ризик гальмування двигуна вентилятора й вентилятор не зможе нагнітати достатню 
кількість свіжого повітря для горіння. 
 

12. Технічне обслуговування і підтримання в чистоті 
Регулярне кваліфіковане проведення технічного обслуговування з дотриманням інструкцій виробника 
відіграє істотну роль у забезпеченні ефективної роботи системи. 

Періодичні технічні огляди 
- Перевіряти рівень води й тиску як у відкритої, так й у герметичної системах. На манометрі необхідно 
встановити необхідний параметр після першого заповнення котла. Таким чином, рівень води буде 
перевірятися регулярно. Якщо рівень води перебуває нижче, чим установлено в системі, або при 
значенні тиску, нижче статичного, необхідно здійснити підживлення системи водою. Підживлююча 
вода повинна бути зм'якшена, відповідно до місцевих нормативних положень перед нагнітанням у 
систему щоб уникнути корозії усередині опалювального контуру й котла. 



- Передні дверцята котла необхідно перевірити на належне закривання. Канати зі склопластику 
повинні замінятися при необхідності. 
- Перевірити стан вогнетривкого матеріалу усередині передньої секції. Якщо він ушкоджений, 
поверхні передніх дверей будуть більше гарячими. У цьому випадку, ізоляцію необхідно замінити з 
метою енергозбереження й щоб уникнути утворення тріщин надалі. 
- Перевірити, чи є витоки газу із приєднань димаря котла, і при необхідності, виправити неполадки. 
- Перевірити коректність функціонування терморегулятора у верхній частині котла. При необхідності, 
ви можете злегка відкоригувати терморегулятор для забезпечення кращого процесу горіння й 
підвищення продуктивності котла. Якщо для горіння не вистачає повітря, можливо надмірне 
відкладення сажі на поверхнях, що нагрівають, а також кіптяви (або нальоту). Тому, ви повинні 
відрегулювати регулятор первинного повітря для надходження більшого обсягу для того, щоб 
поліпшити процес горіння. Якщо для процесу горіння повітря занадто багато, витрата твердого 
палива буде вище. У цьому випадку, ми рекомендуємо зменшити отвір для надходження первинного 
повітря, або шибера на димовому ковпаку. 
- Перевірити теплопередаючі поверхні чавунних секцій. Процес утворення сажі залежить відповідно 
до типу використовуваного палива й обсягом топкового повітря. Таким чином, якщо ви вважаєте, що 
температура води на виході не досягає звичайних значень за тих самих умов, то потрібно почистити 
поверхні, що нагріваются. 

Підтримка котла в чистоті 
Перед чищенням котла, відключіть насос та інше електроустаткування в котельні. 
Для того, щоб почистити котел: 
- Почистіть всі поверхні, що нагріваються, за допомогою щітки, що входить у комплект поставки котла. 
- Вичистіть отвір обвідної лінії між камерою згоряння й вторинного проходу димового газу за 
допомогою шурувальної лопати, що поставляє в комплекті. 
- Почистіть секцію входу свіжого повітря в нижній частині проміжних секцій за допомогою шурувальної 
лопати, що поставляє в комплекті. 
- Зберіть всю сажу на піддон. 
- Видаліть забруднення. 

Технічний огляд 
Перед початком кожного сезону опалення, ми рекомендуємо викликати авторизованого сервісного 
майстра з обслуговування для перевірки котла, опалювальної системи, електроз’єднань і стану 
димаря. Не намагайтеся самостійно виконувати будь-які технічні роботи, не вдаючись до допомоги 
кваліфікованого персоналу. 

Запобіжний теплообмінник 
Клапани на приєднаннях побутової води запобіжного теплообмінника повинні завжди перебувати у 
відкритому стані. 
DUNATECH може використовуватись винятково з оригінальним комплектом запобіжного 
теплообмінника, що протестований і схвалений для кожної моделі котла. Холодна вода ніколи не 
повинна нагнітатися прямо до вхідного отвору котла для вирішення проблем перегріву, оскільки це 
призведе до серйозного ушкодження корпуса котла. Дане пошкодження покладе кінець гарантії котла. 
Упевніться, що клапани на спускних вентилях відкриті. 


