
 

Гарантійна карта 

Засвідчення якості та комплектності котла 

Spark ……… кВт 
Заводський номер котла №..............................Потужність котла ......................кВт 

 

Користувач (Прізвище, ім'я) ....................................................................................... 

 

Адреса ...........................................................................................................................  

Телефон для зв'язку...................................................................................................... 

Це підтверджує, що даний котел для центрального опалення піддавався 

технічному випробуванню з позитивним результатом. Максимальний тиск води в 

котлі0,15 МПа.  

УВАГА! 

КОТЛИ  ТИПУ Spark,  ВСТАНОВЛЕНІ ЗГІДНО ВИМОГАМ ІНСТРУКЦІЇ, НЕ 

ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИЙМАННЮ Й ОГЛЯДУ ОРГАНАМИ ТЕХНАГЛЯДУ.   

Споживач підтверджує в тому, що: 

• котел поставлений в комплектному стані; 

• отримав інструкцію з встановлення та обслуговування котла разом із 

справжньою Гарантійною картою; 

• був ознайомлений з обслуговуванням і експлуатацією котла 

 

                                                                                                  ...................................... 
                                                                                                                                              (підпис споживача) 
 

Дата продажу (заповнює продавець) .............................……       …………………………..          
(печатка и підпис продавця) 

 

 

 

• при пуску, проведеному сервісною фірмою, не виявлено  будь-яких дефектів; 
 

Дата монтажу .........................................…… 

 

                                                                                                             ………………………… 
                                     (печатка и підпис установника-монтажника) 
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Інструкція з установки та експлуатації 

котла на  твердому паливі тривалого 

горіння (потужність 15-45 кВт) 

«Spark» 

 
 

Сертифікат відповідності УкрСЕПРО UA1.066.0023523-15 



Шановний покупець! 
Дякуємо Вам за вибір твердопаливного котла тривалого горіння модель 

«Spark» ТМ  «HEIZER».  При дотриманні умов установки та експлуатації він 

стане надійним джерелом дешевого тепла у Вашому приміщенні.  

 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОТЛІВ ТРИВАЛОГО ГОРІННЯ 

 
 

Котел – це подвійний сталевий циліндр (1) (між оболонками знаходиться 

теплоносій, надійно захищений теплоізоляцією (14). У передній частині котла 

знаходяться дверцята для завантаження палива (6) та двері для видалення золи 

(9). З тильної сторони встановлений нагнітач повітря(вентилятор) (16), який 

керується електронним блоком управління, розташований на зручній консолі. 

Даний котел обладнаний запобіжною групою (клапан тиску), колосниковою 

решіткою (11), камерою підігріву повітря (2), шибером-регулятором тяги , а також 

оригінальною форсункою горіння (7), закріпленою на телескопічній трубі подачі 

повітря (5), положення якої регулюється ззовні за допомогою сталевого тросу 

(10). 
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Паливо для котла 

Основним видом палива для котла є кам’яне вугілля. 

Рекомендується використовувати вугілля марки «А» (антрацит) по 

ДСТУ 3472-96. 

Як альтернативне паливо допускається використовувати: 

- дрова, вологістю не більше 50%. Довжина полін повинна бути  

приблизно на 50 мм менше глибини топки; 

- дерев’яні брикети діаметром 10-15 см; 

- як домішку до основного палива в пропорції 50% можна 

додавати деревинні відходи з різними якісними параметрами 

(щодо вологості) і різної грануляції (обрізки, стружки, тріски, 

деревинні відходи, що утворюються при виробництві меблів, 

паркету). 

УВАГА! Використання іншого виду палива, крім основного, не 

гарантує нормальну роботу котла. А також може негативно 

вплинути на функціонування котла або послужити причиною 

передчасного зносу і виходу з ладу його компонентів 

 

Свідоцтво про приймання котла. 

 

Котел твердопаливний стальний опалювальний  

 

водогрійний  модель «Spark» ____кВт заводський номер 

 

№_______            відповідає вимогам конструкторської  

 

документації, ТУ і визнаний придатним для експлуатації. 

 

Випробування на герметичність теплообмінника  

 

проведено  _____________________________________                 

(дата)         

 

Дата випуску____________________ 
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№ п/п ТИП КОТЛОВ 15 25 35 45 

Теплова потужність: 
    - Номінальна 15 25 35 45 
    - Максимальна 18 30 42 55 
    - Мінімальна 8 12 17 22 
Площа обігріву приміщень 80 - 180 120 - 300 170 - 420 220 - 550 

3 Час горіння однієї закладки дров час  6 - 30  6 - 30  6 - 30  6 - 30 
3 Час горіння однієї закладки вугілля час  36- 120  36- 120  36- 120  36- 120 
4 Обсяг топкової камери дм 3 160 230 380 500 
5 ККД %  85 - 90  85 - 90  85 - 90  85 - 90 
6 Номінальна електрична потужність (220 В) Вт 90 110 120 130 
7 Тиск води в котлі, не більше бар 2 2 2 2 
8 Температура води в котлі С 85 85 85 85 
9 Діаметр димоходу мм 180 180 200 250 

10 Необхідна тяга димаря Па  10- 15  10- 15 15 - 20 15 - 20 
11 Діаметр патрубків системи опалення DN 2 2 2 2 

Розміри завантажувального отвору: 
  - верхній мм 250 х 300 250 х 300 250 х 300 250 х 300 
  - нижній мм 250 х 300 250 х 300 250 х 300 250 х 300 
Габаритні розміри: мм 
   - діаметр мм 500 650 750 850 
  - висота мм 2100 2100 2100 2100 

14 маса котла кг 250 330 450 570 

13 

1 кВт 

2 м? 

12 



Вимоги  та заборони 

Не доводьте воду до кипіння. 

Не топіть котел без води. 

Не доводьте тиск в системі вище 1,5 бар 

Не допускайте замерзання води в системі опалення та в котлі. 

У  котельню  мусить  надходити  повітря  в систему. 

Не  допускайте  проникнення  повітря  через нижні дверцята і не подавайте 

дрова через низ. 

Не  піднімайте  повітряну форсунку  під  час горіння 

 

Гарантійні умови 

Виробник  гарантує,  що  котел відповідає  вимогам  технічної  

документації  та зобов'язується протягом гарантійних термінів усунути 

поломки, що виникли з його вини.  

 

Користувач з придбанням котла зобов'язується: 

1) встановити котел і використовувати його відповідно до вказівок даної 

інструкції; 

2) експлуатувати котел згідно даної інструкції.  

 

Виробник не бере на себе жодних зобов'язань щодо роботи котла та 

наслідків, які витікають з цього, і не надає жодної гарантії в наступних 

випадках, якщо: 

 потужність котла є недостатньою для задоволення енергетичних 

потреб приміщення; 

 котел змонтований або експлуатується без дотримання вказівок 

даної Інструкції; 

 монтаж,  введення  в  експлуатацію,  або заповнення  гарантійних  

талонів  здійснено організаціями, які не мають ліцензію на 

проведення даних видів робіт; 

 без  гарантійного  талона  та  видаткової  накладної  продавця,  

виріб  гарантійному обслуговуванню не підлягає. 

 

На опалювальний котел надається гарантія - 5(п`ять) років (при 

правильному підборі потужності та правильному підключенню до системі 

опалення та димоходу). 
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1. циліндр водяної сорочки 

2. ємність попереднього 

підігріву повітря 

3. димохід 

4. труба подачі повітря в 

колосникову частину котла 

5. повітропровід 

6. дверцята завантаження 

палива 

7. повітряна форсунка 

8. зона горіння палива 

9. дверцята видалення золи і 

установки колосників 

10. трос підняття повітряної 

форсунки 

11. колосники 

12. труба відбору теплоносія 

13. труба подачі теплоносія 

14. утеплювач 

15. дно котла  

16. нагнітаючий вентилятор 

17. декоративний кожух 

18. блок роликів 

19. перемикач подачі повітря у 

колосникову частину 

20. люк для обслуговування 

конвективки 

21. клапан тиску 

22. електронний блок управління 

 
                                                                           3 



Встановлення котла 

Розміщення  і  встановлення  котлів   і  додаткового  устаткування  

повинно здійснюватися  в  приміщеннях,  що  відповідають  вимогам  

БНіП  ІІ-35-76  "Котельні установки". Підлога  має  бути  бетонною.  

Приміщення  обов'язково  має  бути  ізольоване  від  опалювальних 

житлових  приміщень  та  обладнано  вертикальним  вентиляційним  

каналом,  вікном,  або прорізом у зовнішній стіні, щоб повітря ззовні 

легко потрапляло в котел і вентиляційний канал. 

Обов’язкове підключення клапану тиску до системи каналізацій. 

 

Схема встановлення котла: 

 

Висота приміщення    min = 2,6 m 

 

 
 

Монтаж  котла  повинен  проводитися  організаціями  або  

приватними  особами,  що мають  ліцензії  на  проведення  даних  видів  

послуг  і  достатній  досвід  роботи  згідно проектної документації. 

Особливу  увагу  приділіть  підбору потужності  котла,  яка  вказана  у  

проектній документації системи опалення Вашої будівлі.  
 

 

12. При  потребі,  після  прогріву  всієї  системи,  можна  зменшити  

перетин димоходу  котла  встановленим  на  ньому  шибером для  

більш  економної роботи котла. 

13.У  разі  неконтрольованого  підняття  температурі  в  котлі  треба  

негайно перевести  шибери    та  (19)  у  положення  "ЗАКР."  Після  

цього  котел повинен затухати. Добавити швидкість роботі 

циркуляційних насосів. 

Найбільш економно згорає паливо в котлі, якщо завантажити повну 

топку. При  опаленні  дровами  заслінка  (19)  повинна  бути  закрита 

"ЗАКР",  а  при  опалені  вугіллям  – відкрита "ВІДКР",  та необхідно 

обов'язково  встановити  колосники. Дрова  кладіть  горизонтально,  

більш  довгі  всередину,  а більш  короткі  по  краях.   

При завантаженні вугілля або торфу необхідно використовувати 

колосники (11), а також  відкрити заслінку (19), ця заслінка є 

регулятором подачі повітря в колосникову зону. Кладіть кускове  

вугілля розміром з кулак. Не змішуйте вугілля з іншим видом палива. 

Зверху для розпалювання покладіть близько 2-5 кг сухих подрібнених 

дров, але обов'язково по всій поверхні. На дрібному, пиловому,  

вугіллі "що спікається" котел не  працює більше  доби. Поповнення 

котла під час роботи забороняється! 

Чищення котла і догляд за ним 

При  опаленні  дровами,  попіл  з  котла  треба  видаляти  у  міру  

накопичення. Використовуючи  торф  або  вугілля,  попіл  з  котла  

треба  видаляти  кожен  раз  перед розпалюванням. 

При зниженні тяги треба перевірити і прочистити отвори між 

камерою нагрівання повітря  (2)  і  внутрішньою  стінкою  котла  (1),  

які  позбавляють  систему  тепла.  Їх  можна прочистити  гнучкою  

щіткою  через верхній технологічний люк або внутрішній  отвір  для  

диму  над  дверцятами завантаження палива. 

Якщо  система  опалення встановлена  правильно, димова  труба 

справна,і  при експлуатації дотримані всі пункти інструкції, котел не 

заб’ється. Трос (10) підйомного механізму, для того щоб він не 

зносився, і розподільник було легше  піднімати, його слід  періодично  

змащувати.  Рекомендуємо  змащувати і  механізми  закриття дверцят 

(6;9).При  кожному  запуску  треба  перевіряти,  чи  не  

розгерметизувалися дверцята  (6;9), а у  разі розгерметизації –їх 

необхідно відрегулювати.                                                           
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Розпалювання і поповнення котла 

 

Перед першим запуском котла  (перший запуск рекомендуємо робити на 

дровах при неповному  завантаженні  котла,  в  присутності  дилера  або  

представника  фірми-виробника): 

 

1.Перевірити наявність достатньої природної тяги димоходу; 

2.Перевірити циркуляцію, швидкість потоку теплоносія по котлу і 

відсутність "повітряних" пробок в системі опалення; 

3.Встановити форсунку повітря (7) на телескоп (5) через завантажувальні 

дверцята (6); 

4.Перевірити  щільність  закриття  дверцят  котла  (6;9)  (при  

необхідності відрегулювати); 

5.Перевірити інсталяцію і справність запобіжної групи на вихідному 

патрубку теплоносія  з  котла  (  клапан скидання надлишкового тиску, 

відкрити кран байпасу); 

6.Перевести шибери димоходу    та  коробу  подачі  повітря (19)  у  

положення "ВІДКР."; 

7. Щільно  закрити  нижні  дверцята  (9)  і  заповнити  котел  паливом  

через завантажувальні дверцята; 

8.Розпалити паливо зверху через завантажувальні дверцята (6),прикрийте 

їх,залишивши отвір 3-5см; 

9.Коли верхня частина палива повністю загориться по всій поверхні, 

потрібно щільно  закрити  завантажувальні  дверцята  (6),  опустити  

форсунку повітря на паливо і увімкнути електронний блок керування 

турбіною; 

10.Виставити робочу температуру на блоці  управління (температуру 

вмикання / вимикання вентилятора  згідно  інструкції  до  блоку  

управління).   

11.Дочекатися  відключення  вентилятору  (16)  при  виході  котла  на  

задану температуру,  потім  обов'язково  дочекатися  повторного  

включення  вентилятору  при  досягненні  нижньої  заданої  температури.  

Весь  цей  час  котел  повинен бути під наглядом оператора при першому 

запуску котла. 
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У разі неправильного підбору потужності котла - гарантія не 

надається. 

 

 

Для забезпечення оптимальної тяги розмір димоходу (висота і діаметр) 

повинні відповідати параметрам, зазначеним в графіку підбору 

димоходу. 

 

 

 
Обов`язково перевірити герметичність приєднання до димоходу, а 

також наявність рекомендованої тяги.  

 

 

УВАГА! Неправильне обладнання і використання димаря або 

відхилення від правил підключення до нього котла, може стати 

причиною незадовільної роботи котла або привести до виникнення 

пожежі. 
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Рекомендована схема обв`язки котла 

 
 

 

 

1 -  Циркуляційний насос 

2 – Триходовий термічний клапан (з температурою спрацьовування 55°) 

3 – Теплоакумулятор 

4 – Триходовий змішувальний клапан з регулюванням температури подачі 

теплоносія на контур опалення. 

5 -  Циркуляційний насос системи опалення 

6 – Зворотній клапан 
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Змонтована система опалення до підключення до неї котла, 

повинна бути ретельно промита проточною водою для видалення з 

системи механічних  часточок, а також досліджена 

гідровипробовуванням тиском не менше 2 бар(0,2 МПа) при 

відключеному розширювальному баку протягом 6-10 годин. 

 

Між промивкою системи, її гідравлічним випробуванням і 

заповненням робочим теплоносієм повинні бути мінімальні проміжки 

часу, оскільки незаповнена водою система піддається інтенсивній 

корозії. З цієї ж причини спорожняти працюючу систему опалювання 

потрібно тільки у випадках крайньої необхідності, на мінімально 

можливі проміжки часу. 

 

При необхідності, після видалення повітря з системи тиск в ній 

коректують. Переконавшись у відсутності протікань води з системи 

опалювання, а також в надійності приєднання до димаря, приступають 

до пуску котла в роботу. 

 

Підключення котла до електропроводки 

 

Приміщення котельні має бути обладнане електропроводкою 

230В/50Гцзгідно з вимогами діючих норм. Електропроводка повинна 

мати вхідну розеткою з захисним контактом. Пошкоджена проводка 

може привести до виходу з ладу блоку автоматики управління та бути 

джерелом загрози для користувачів котельні. Забороняється 

застосовувати подовжувачі. 

 

Підключення блоку автоматики управління до електромережі 230 

В, повинно виконуватися тільки особою, яка має необхідну 

кваліфікацію (професійним електриком) з дотриманням вимог ДНАОП 

0.00-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 

споживачів». 

Встановити контролер EUROSTER 11W згідно інструкції з 

експлуатації  
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