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1. Iнформація загальна

Докладно ознайомся з цією інструкцією перед введенням в дію пальника.

 
 

 
 

 

 
 

1.1. Tранспортування

 
 
 

1.2. Зберігання

 

3

Пальник „Pellas” вимагає інсталяції  згідно з цією інструкцією. Застосування складених 
рекомендацій в ІНСТРУКЦІЇ буде гарантією безпечного функціонування установки і його 
інсталяції.

Усілякі сумнівності і неясності, щодо стану обладнання або окремих функцій  елементів 
пальника належить заявляти продавцю, з метою одержання  пояснення та рекомендацій.

Інсталяція пальника повинна бути виконана авторизованим інсталятором або сервісантом. 

Неправильна інсталяція може спричинити втрату гарантії.

Кожен споживач обігрівальних котлів та установок повинен знати і виконувати всі вимоги 
які стосуються норм та правил, особливо перед введенням інсталяції в експлуатацію.

Продавець не несе відповідальність за невідповідне з місцевими законами, 
встановлення виробу, а також за відсутність відповідних дозволів і протоколів.

Пальники типу PELLAS упаковувані в два картони  (пальник з регулятором, монтажна плита а 
також шнек). Установки належить транспортувати в упаковках  згідно з розміткою на картоні. Під 
час транспортування берегти від несприятливих погодніх умов (сніг, дощ, пилюка) а також не 
піддавати установку вібрації, ударів а також берегти від пошкодження упаковки.

Завантаження і розвантаження виробу потрібно проводити обережно, щоб не піддавати виріб 
ударів. Неналежне завантаження, розвантаження і транспортування (кидання, раптове 
пересування, притискання  виробами з великою масою) може бути  причиною пошкодження 
виробу.

В разі пошкодження упаковки або виробу потрібно перевірити установку в роботі. В разі 
підтвердження невластивої роботи вентилятора або двигуна шнека (голосна робота, тертя) 
можливо інших збоїв напр. електроніки (зникнення знаків на екрані рідкокристалічного дисплея) 
пальник потрібно переслати в сервісну фірму з метою усунення вад. Пересилки, які 
постачаються фірмами перевізниками, потрібно перевіряти в моменті отримання.

Пальники Pellas потрібно зберігати в умовах згідно з нижчезгаданими  рекомендаціями:

Сухі провітрювані приміщення, вільні від таких субстанцій як гази, рідини і  їдка пара, 
жирна пара, що шкідлива для пальника. Не можна зберігати пальники і шнеки в 
приміщеннях, де зберігається штучний гній, хлороване вапно, кислоти, хімічні 
субстанції і т.п.

-

-

 

-

Температура зберігання найкраще від +5 °С  до +40 °С . Відносна  вологість не 
повинна перевищувати 70%.

Під час складування установки не може бути безпосереднього дотику з грунтом.   
Пальники Pellas до монтажу потрібно зберігати в картоні або на палеті. Пальники 
можна складувати і транспортувати максимально в  двох шарах. В разі зберігання 
пальника понад 2 роки від дати продукції або в невідповідних умовах з вищевказаними 
рекомендаціями, пальник потрібно перевірити в сервісній організації. На доказ 
підтвердження якості та безпеки, перевірка буде задокуменована в гарантійному 
талоні.



1.3. Контроль доставки пальника

1.4. Вільний простір навколо пальника
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Перед монтажем перевірити : стан упаковки, запевнитись чи немає видимих пошкоджень, а 
також, чи доставка комплектна і не знищена. Можливі застереження і проблеми, негайно 
заявити постачальнику, який відповідає за страхування товару.

Подбати, користуючись чинними нормами безпеки, які стосуються обігрівальних  установок, про 
вільний простір (принаймі  0,8  м) навколо котла. Забезпечити місце для сервсного 
обслуговування пальника.

Котельня повинна бути чиста, суха і добре вентильована. Наповітрення  в котельню має бути 
принаймі в такій ж кількості як вихід вихлопних газів через димохід.

З метою зменшення ризику пожежі не можна зберігати легкозаймистих матеріалів поблизу 
пальника.

2. Конструкція пальника

Мал.1. Будова пальника Pellas

Паливний отвір 
з заслонкою

Гніздо 
з’єднання

Труба 
пальника

Обудова 
зовнішня

Пальник побудований з двох частин: внутрішньої труби, що є відсіком для спалювання і 
зовнішньої труби обудованої нержавіючим листом. Під обудовою міститься відсік наповітрення з 
теном розжарювання і вентилятор, гнізда електричних під’єднань і електроніка. У верхній частині 
пальника знаходиться засипний отвір з заслонкою. До паливного отвора під'єднується 
термоплавка трубка, яка з'єднує пальник з шнеком палива. Будова  пальника, не має гострих 
елементів, тому не становить загрози для людського здоров'я. Температура обудови пальника 
під час роботи не повинна перевищувати 50°C.



Камера спалювання виконана з двох труб:
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Внутрішня труба пальника виконана з жаровитривалої сталі з отворами для повітря, 
отвором під тен розпалювання, отвором на датчик полум'я а також з внутрішньою трубою, 
в якій знаходиться додатковий шнек з стержнем перемішування, який подає паливо в 
топку.

Зовнішня труба виконана з неіржавіючої сталі та виконує роль плаща, що утворює простір 
для вільного проходження повітря між трубами, яке охолоджує та допалює паливо в топці.

Паливний подавач вмонтовується в прямокутний отвір у верхній частині відсіку пальника. У 
паливному отворі  встановлена сталева загорода з противагою. Загорода запобігає попаданню 
полум'я в термоплавку гофру.

Важливим є відрегулювання противаги так, щоб після засипання палива вона була 
зачинена.

УВАГА! Виробник залишає собі право виняткового довершення конструкційних змін  
пальника, шнека, а також програмного забезпечення. Виробник не несе відповідальності за 
несанкціоновану модифікацію пальника. 

3. Розміри та технічні характеристики пальників

Тип Потужність Живлення Споживання Вага Паливо

 Pellas®X Mini 5 - 26 kW 230 V AC / 50Hz 60 W 11 kg пелета 6-8 мм, овес

1. Пальник Pellas X Mini



2. Пальник Pellas X 40

Розмір  A=168,3mm B=240mm

Тип Потужність Живлення Споживання Вага Паливо

 Pellas X 40 10 - 40 kW 230 V AC / 50Hz 60 W 19 kg пелета 6-8 мм, овес

3. Пальник Pellas X 70

Розмір  A=204mm B=274mm

Тип Потужність Живлення Споживання Вага Паливо

 Pellas X 70 15 - 70 kW 230 V AC / 50Hz 75 W 20 kg пелета 6-8 мм, овес

3. Пальник Pellas X 150

Розмір A=204mm B=274mm

Тип Потужність Живлення Споживання Вага Паливо

 Pellas X 150 50 - 150 kW 230 V AC / 50Hz 75 W 25 kg пелета 6-8 мм, овес
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3. Пальник Pellas X 250

3. Пальник Pellas X 350

Тип Потужність Живлення Споживання Вага Паливо

 Pellas X 250 80 - 250 kW 230 V AC / 50Hz 120 W 32 kg пелета 6-8 мм, овес

Тип Потужність Живлення Споживання Вага Паливо

 Pellas X 350 100 - 350 kW 230 V AC / 50Hz 150 W 39 kg пелета 6-8 мм, овес
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4. Iнсталяція

4.1. Димохід

4.2. Koтел

4.3. Бункер для палива

8

Параметри димоходу повинні бути підібрані до вимог обігрівальної установки. Димохід може бути  
керамічний або сталевий. Димохід повинен бути чистий, а його тяга, достатня для пальника 
PELLAS RSX, працюючого з котловою установкою в межах всановленої потужності.В разі браку 
відповідної димохідної тяги, потрібно встановити механічний димосос. Перед експлуатацією 
димохід має бути правильно підібраний та перевірений відповідною кваліфікованою фірмою.

Слід пам'ятати, що високий димохід з великою пропускною здатністю газів потребує більше 
тепла, а внутрішня температура димохода не повинна бути менша ніж 80°C. Щоб зменшити 
внутрішній діаметр димаря, можна встановити сталеву трубу з відповідним діаметром. Усіляких 
консультацій стосовно димохідного каналу, потрібно дізнатися у відповідній проектній фірмі. 
Сильний вітер, зависокий або занизький димохід має вплив на ступінь роботи пальника. 
Рекомендується в таких випадках інсталяцію стабілізатора димохідної тяги, яка допомагає в 
досягненні стабільної тяги. Якщо димохід буде  замалий, то пальник може не працювати 
правильно, у тому випадку існує можливість інсталяції механічного димососа тяги.

Пальники „Pellas” можуть бути замонтовані до більшості котлів з коефіцієнтом корисної дії біля 
80%. Потужність пальника до потужності котла або печі повинна бути підібрана через 
інсталяційну або проектну фірму. Пальник найкраще  вмонтовувати в дверях котла або в бічній 
стінці, якщо це можливо. Діаметр отвору монтажного пальника PELLAS RSX 40/70 складає Ø = 
173mm, PELLAS  RSX150 Ø = 210мм, PELLAS RSX 250 BIG   Ø = 260мм. Протяжність труби в 
котлі регульована інсталатором. Мінімальна довжина 160мм. Відсік спалювання котла повинен 
мати мінімальні розміри для найменшого пальника Pellas RSXx40/70: висота 250мм, ширина 
250мм, глибина  390мм. Пальник вмонтовуваний є за допомогою спеціального фланця –  
подібного як в масляних котлах або безпосередньо в двері котла за допомогою 4 болтів М8. 
Завдяки фланцю можна регулювати протяжність труби пальника в котлі. Якщо відсік котла буде 
дуже малим, пальник може працювати неправильно.

Бункер на паливо може бути виконаний з довільних негорючих матеріалів напр. сталі, з 
довільною ємкістю і повинен знаходитися на відповідній віддалі від  пальника. У бункер на 
паливо в нижній його частині вмонтовуваний спіральний шнек в трубі діаметром 75мм. Кут 
шнека не повинен бути більше ніж 45 ° відносно підлоги. Бункер повинен бути прикритий 
кришкою, яка запобігає попаданні сміття та захищає шнек. Заборонена будь-яка маніпуляція на 
дні  бункера під час роботи шнека, оскільки це може грозити пошкодженням пальців рук. Слід 
пам'ятати про наповнення бункера пелетою, перед введенням в дію пальника. Ніколи не 
засипати бункер вологою або не щільною пелетою, це може спричинити затруднення в роботі 
пальника - блокування шнека.



4.4. Шнек

4.5. Безпека STB (Опція)

4.6. Датчик температури котла

5. Mонтаж пальника

1. Монтаж пальника в котлі

2. Moнтаж паливного дозатора

3. Підключення шнека

●
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Шнек палива пов'язує бункер палива з пальником. Побудований із сталевої труби с спеціальним 
покриттям або нержавіючої сталі, діаметром 60мм або 76мм і довжиною від 1,5 до 2м. Всередині 
знаходиться сталева спіраль, що приводиться в дію електродвигуном 230V AC з кабелем, який 
з'єднується з регулятором пальника. Нижня частина шнека замонтована в нижній частині 
бункера палива, а верхня   через  м'яку трубу з пальником. Дозування палива відбувається 
автоматично. Робота шнека відбувається циклічно і керована із зовнішнього регулятора. Шнек 
потрібно встановити під кутом  максимальним 45°С щодо підлоги. Гнучка антистатична труба 
поліуретанова повинна бути на віддалі від осі пальника мінімум 30 см. В разі перегріву труби 
(повернення полум'я) вона підлягає плавленню, пелета не всипатиметься в пальник. Брак 
палива спричинить погашення вогню. Це запобігає  поширенню  вогню на бункер з паливом.

В разі коли котел не володіє власною безпекою STB в комплект може додаватися  капілярний 
термостат (опція).  Капілярний датчик потрібно змонтувати у водному плащі котла. Після 
перевищення критичної (95°С) температури котла, наступає відключення живлення пальника. В 
разі повторного введення в дію пальника належить перегрузити вимикач на  обудові, але раніше 
перевірити та усунути причину вимикання, спричиненого   перегрівом котла.

Пальник постачається разом з датчиком температури котла. Його завданням є  контроль 
процесів розпалювання і погашень пальника. Не стосується  версії   пальників, призначених 
для печей пекарних.

Пальник і шнек постачається в стані готовності до монтажу. Вони упаковані  в  картонні ящики, 
які потрібно бережно розпакувати.

Трубу пальника розмістити в монтажному отворі  котла і прикріпити чотирьма болтами 
М8. В разі монтажу пальника за допомогою монтажного фланця, спочатку потрібно 
закріпити фланець в котел. 
УВАГА! При монтажі пальника в котлі, який не володіє зовнішньою термічною  ізоляцією 
на місці монтажу потрібно застосувати ізолюючу підкладку , забезпечуючу пальник від 
високої температури котла.

У верхній частині пальника розмістити паливний дозатор у вертикальній позиції  і 
закріпити його так, щоб  він зайшов правильно у своє гніздо. Потім встановити  
загороджувальну заслонку в горизонтальній позиції так, щоб завжди була легко  
причинена. З цією метою потрібно використати болти на  противазі та відрегулювати 
вкрученням  або викручуванням.

Закріпити до трійника гнучку засипну трубу з відповідною протяжністю та розмістити 
верхню частину шнека не менш ніж  30 см від  вертикальної  осі засипання пальника  а 
другу частину гнучкої труби насадити на паливний дозатор пальника.

Увага!
Для правильної роботи спірального шнека, потрібно закріпити 
його до моторедуктора та перевірити чи довжина його відповідає 
1/2 довжини зріза труби. У випадку завеликої довжини - вкоротити 
згідно Мал.1.  

х

1\2 Х

Вкоротити

Мал. 1



●

●

●

●

6. Підключення регулятора

8. Експлуатація i рекомендації безпеки

8.1. Експлуатація
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Розмістити нижню частину труби шнека в бункері на паливо пам'ятаючи,  щоб отвір затягуючий 
гранули був направлений вгору.  УВАГА! Шнек потрібно встановити щодо підлоги під 
кутом не більшим  ніж 45° .

Засипати бункер паливом. Сертифікати на паливо повинен бути доступний користувачам. 
Вологість „пелет” не повинна перевищувати 12%, вміст попелу  не більше ніж 1% і кількість 
вільної тирси нижче 3%.

З'єднати шнек з пальником за допомоги проводу, який підключається у відповідному гнізді на 
регуляторі. Слід пам'ятати про те, щоб канал заземлення,  був не  пошкоджений і прикручений 
до обудови.

В разі коли котел не володіє власною безпекою СТБ в  комплект може додаватися  капілярний 
термостат (опція). Капілярний  датчик належить замонтувати у   водному плащі котла разом з 
датчиком температури котла.

Прикріпити обудову з регулятором за допомогою гвинтів на ізолюючій стінці котла або на стіні 
котельні,  канал з з'єднаннями підключити у відповідне гніздо, що знаходиться на правій 
бічній стінці пальника.

Перед введенням в дію пальника перевірити всі з’єднання пальника з шнеком.   Перевірити 
кріпильні болти пальника з котлом і термічні ущільнення між пальником і котлом. Пальник 
повинен бути введений в дію згідно з інструкцією та підключений до електричної мережі з 
обовязковим заземленням. Для забезпечення правильної роботи пальника, потрібно, по-різному, 
залежно від якості спалюваного палива почистити внутрішні труби топки від нагару та шлаку.   
Після закінчення гарантійного періоду, один раз на рік контролювати технічний стан пальника 
через уповноважену сервісну фірму.

УВАГА! Зовнішню трубу пальника потрібно періодично (залежно від кількості попелу в паливі) - 
найкраще 1 раз в місяц - відкрутити від корпусу пальника з метою усунення  попелу.

7. Паливо

Основним паливом для пальників Pellas, являється пелета з дерева. Найкраще 
використовувати світлу пелету, вона володіє більшою теплотворною здатністю та меншою 
зольністю. Темні гранули використовують для опалення промоб’єктів. У своєму складі темна 
гранула має вміст кори, відповідно нижчу теплоту згорання. Отже розхід темної пелети стане 
більшим, а обслуговування пальника - частішим. Для задовільної роботи пальника потрібно 
використовувати пелету діаметром 6-8 мм з вологістю не більше 10%, вмістом попелу не 
більше 0,5 %, нижча теплота згорання не менше 18 МДж\кг. (вимоги норми M 7135, або DIN 
51731)



8.2. Умови безпечної експлуатації пальника.

 

9. Гарантія

Більш докладні умови в ГАРАНТІЙНІЙ КАРТІ.
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Перед введенням в дію пальника, потрібно перевірити та вичистити димохідний   канал а також 
котел (дивися „Димохід” глава „Інсталяції”), в який під'єднаний буде пальник, перевірити, чи в 
інсталяції є достатня кількість рідини, а копенсаційна ємність функціонує правильно.

Пальник призначений для спалювання сухої біомаси напр. „пелет” в котлах, працюючих у 
відкритій (згідно з нормою PN-91\B-02413) або закритій системі (з дотриманням норми 
PN-EN 12828) центрального обігріву.

Пальник обовязково повинен бути заземлений та під'єднаний в гніздо 230V AC.

Електрична інсталяція повинна бути виконана згідно з діючими нормами та правилами 
безпеки. Електрична інсталяція пальника повинна бути виконана в системі TN-S і 
забезпечена запобіжником 6А/30мА. За виконання електричної інсталяції відповідальність 
нене уповноважена організація.

Інсталяція пальника повинна виконуватись аторизованою або монтажною фірмою з 
кваліфікованим персоналом.

Виконання яких-небудь робіт і ремонтів пальника або шнека, повинно відбуватися  за 
вимкненої напруги.

Приміщення, в якому працює пальник, повинно бути добре вентильоване.

Експлуатація не може відбуватися в невластивих умов середовища напр. дуже   висока 
температура понад 45 C, присутність агресивних сполук, забруднення, погана вентилація 
і т.д. Правильно та щільно повинні бути під'єднані в котел:  капілярний датчик безпеки 
STB і датчик температури.

Нехтування споживачем - власником пальника вищевказаних  ПРИПИСІВ БЕЗПЕКИ 
звільняє виробника від відповідальності за неправильну роботу пальника і спричиняє 

втрату гарантії.

Якщо споживач або монтажна організація вчинить інсталяцію пальника всупереч з 
інструкцією та директивами виробника та не буде складений „Акт введення в 

експлуатацію”, що складається під час першого введення в дію пальника, підтвердженого 
підписом споживача, це призводить до втрати гарантії.

Виробник пальників  PELLAS-  P.H.U.   „ISOL”   S.C.   ul.   Szybowników   39/10,   Поштова 

скринька 19,64-920 Piła, PL. fax. (67) 2147132   надає дванадцятимісячну гарантію на пальник, 

шнек або регулятор.

Слід пам'ятати також за очистку сопел, що знаходяться в трубі пальника. Перед 
вимиканням живлення пальника потрібно провести процес гасіння.



10. Сервіс обладнання

10.1. Фотоелемент
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Обслуговування обладнання може бути зроблено тільки при вимкненому живленні 
пальника.

Фотоелемент потрібно чистити що деякий період часу вологою м'ягкою ганчіркою, подібно як в 
масляних чи газових пальниках. Після знімання обудови пальника потрібно відкрутити болт, що 
знаходиться по лівій стороні вентилятора, над   двигуном внутрішнього шнека, з якого виходить 
оранжевий провід. Потрібно відкручувати легко, щоб не пошкодити канал. Найкраще вийняти 
попередньо кабель із зажимів, а після очищення і монтажу фотоелемента знову прикріпити у 
зворотньому порядку.

10.2. Заміна електричного тена запалювання

10.3. Чищення труби шнека

Якщо тен по команді „розпал” не гріє, тоді можна гадати що він пошкоджений. Щоб замінити тен, 
належить зняти обудову пальника. З правої сторони вентилятора знаходяться сталеві гільзи 
тена, в якій знаходиться електричний тен . Потрібно відключити електричні з'єднання, висовуючи 
зажими на кабелях, а потім відкрутити і зняти тен. Виконати заміну та у зворотній черговості 
зібрати установку.

Якщо в трубу шнека попаде сторонній предмет, який  блокуватиме роботу шнека, тоді двигун 
перегріватиметься, паливний запобіжник буде вимкнений через термічний датчик, що 
знаходиться в двигуні. Щоб вийняти предмет з труби шнека, потрібно роз'єднати кабель 
живлення моторедуктора, відкрутити болти, які зєднують привід з трубою шнека, висунути  
пружину з труби і вийняти предмет, який був причиною аварії. Скласти в зворотньому порядку і 
перевірити дієвість.

10.4. Чищення пальника

Одним з причин браку розжарення пальника буде шлак, залягаючий у відсіку пальника. Пальник 
не розпалить вогню коли буде присутність спеченого шлаку. Шлак негорючий. Оскільки ми не 
маємо впевненості щодо якості палива, тому  початково  повсякдень, а потім, що якийсь період 
часу, належить чистити трубу пальника з шлаку і попелу. Після  відкривання пальника, найкраще 
дротяною щіткою або шкребком зняти  рештки попелу і шлаку. Частою причиною збору шлаку є 
вимикання пальника  головним вимикачем. Дуже раптове позбавлення топки надуву повітря 
(кисню)  спричиняє недопалювання решток палива. За повторного розжарення пальника - без 
очищення його від шлаку і попелу може дійти до диміння з пальника, оскільки через замкнуті 
шлаком отвори повітря не проходять в топку у відповідній  кількості ТОМУ: Перед вимиканням 
живлення   пальника потрібно провести процес гасіння.

УВАГА! Зовнішню трубу пальника потрібно періодично (по-різному залежно від кількості 
попелу в паливі) - найкраще 1 раз в місяць  - відкрутити від корпусу пальника з метою 

усунення попелу, що знаходиться між трубами.

В разі винекнення аварій потрібно зв'язатися з сервісною службою.



 Електрична схема регулятора (основні під’єднання)
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Вимикач напруги
підібрати до інсталяції
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11. Електричні під’єднання

12. Ідентифікація несправностей та їх усунення

Џ��  ζ /ζ Несправність Причина Усунення

Ό��Ω ζηΣνω ώ 

моторедуктор

 �����- ΏΩηΩΥЂηάι ά θζηΣΥβЂθι χ 

м��������������������������������������оторедуктора                                      

-����� Перевірити наявність  

ж��ивлення для моторедуктора

�́Σήί άβάί γ 

моторедуктор

 ������- ⅜ЂΨήηκι άι ά ΰγι γηΩΨκήι γη ΥЂΨ 

т����руби і почистити трубу шнека

2�

Ώ�ЂΨΥάρ ΩβΣ 

ш�умність 

вентилятора

Ό���ΣήγζάξΩββϊ  ζάί κ βΣ 

вентиляторі

 ������- Ώγξάθι άι ά ΥΩβι άί ϊ ι γη ΥЂΨ 

пилу

Ό��Ω ζγΨΣώι χθϊ  ζΣί άΥγ  �������- Див. пункт 1

Ό���Ω ζηΣνωώ ι Ωβ 

розпалу

 ���������������������- ΏΩηΩΥЂηάι ά θζηΣΥβЂθι χ ι ΩβΣ                

-����� Перевірити подачу живлення 
н�а тен

Ό��Σ ζΣί χβάήκ 

у���творився корж із 

золи

 ������- Ώγξάθι άι ά ζΣί χβάή ΥЂΨ Ϋγί ά

Ό��Ω ζγΨΣώι χθϊ  

паливо
1�

Ό��ΩΥΨΣί Σ θζηγΤΣ 

розпалу
3�
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