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ЗМІСТ	
	
 

1. Сфера застосування. 

2. Загальні положення.    

3. Технічна характеристика. 

4. Комплект поставки. 

5. Будова котла. 

6. Робота котла. 

7. Встановлення котла. 

8. Чищення та зберігання котла. 

9. Безпека та охорона праці. 

10. Гарантії виробника. 

11. Додаток №1. 
 
 

1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ. 
 
 

1.1  Ця  настанова,  яка  містить  технічні  характеристики  котлів  та 
вказівки, необхідні для виконання якісного та безпечного монтажу 
і  наладки  поширюється  на  котли  опалювальні  водогрійні 
твердопаливні  стальні  тип «Gefest‐profi» моделі: «Gefest‐profi 15‐
1000  Квт»  з    максимальною  температурою  вод  90°С  і  робочим 
тиском  0,2  МПа,  з  термостатним  регулюванню  температури 
теплоносія,  примусовою  подачею  повітря  в  камеру  згоряння,  що 
призначені  для  теплопостачання  індивідуальних  житлових 
будинках,  спорудах  комунально‐побутового  призначення, 
обладнаних  системами  опалення  з  природною  або  примусовою 
циркуляцією теплоносія, та названі далі за текстом котли. 
1.2  Котли  можуть  працювати  як  з  відкритою,  так  і  закритою 
системою теплопостачання. 
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2.7   До встановлення у споживача допускаються котли заводського 
виготовлення  при  наявності  «Настанови  з  монтажу  та 
експлуатації». 

2.8   Котли слід встановлювати в окремому приміщенні. 
2.9   Перед  монтажем  котла  уважно  ознайомтесь  з  правилами 

рекомендаціями, викладеними в цій настанові. 

Приміщення, в якому встановлюється один або два котли розміщення і 

встановлення  котлів  та  допоміжного  обладнана  повинно  відповідати 

вимогам: 

ДНАОП 0.00.‐1.01‐95 «Правила пожежної безпеки в Україні»; 

«Типових правил пожежної безпеки для житлових будинків готелів, 

гуртожитків,  будівель,  адміністративних  установ  та  індивідуальних 

гаражів»; 

ГОСТ  12.1.004.  ССБТ.  Пожарная  безопасность.  Общиє  требования. 

(ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги); 

Даної настанови з монтажу котла. 

2.10 Приміщення,  в  якому  встановлюється  три  або  більше  котлів, 

розміщення  та  встановлення  котлів  і  допоміжного  обладнання 

повинно відповідати вимогам: 

СНІП ІІ‐35‐76 «Котельньїе установки» (Котельні установки); 

ДНАОП 0.00.‐1.01‐95 «Правила пожежної безпеки в Україні»; 

ГОСТ  12.1.004.  ССБТ.  Пожарная  безопасность.  Общие  требования. 

(ССБП.  Пожежна  безпека.  Загальні  вимоги);Даної  настанови  з 

монтажу котла. 

2.11 Будова димоходів повинна відповідати вимогам СНІП 2.04.05‐

91, та «Правил производства работ, ремонта печей и дьімовьіх каналов 

(Правил виконання робіт, ремонту печей та димових каналів)». 

2.12 Висота димоходу повинна забезпечувати розсіювання 

продуктів згоряння згідно вимогам ДСП 201‐97, але бути не менше 

вказаної в табл. 1. 

2.13    Приплив свіжого повітря в приміщення паливної чи котельні 
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необхідного для горіння та для запобігання утворенню небезпечних 

неспалених газових сумішей повинен відповідати вимогам розділу 6 

ДБН В.2.5‐20‐2001. 
2.14   Котли слід під’єднувати до системи водопостачання через 

редукційний клапан, налаштований на вихідний тиск не більше за 

0,2МПа. 

2.15   Котли слід під’єднувати до джерела живлення з номінальною 

напругою і частотою встановленою виробником з обов’язковим 

підключенням до захисного проводу заземлення. 

2.16 Підготовку до монтажу, монтаж, підключення, наладка, 

введення в експлуатацію та технічне обслуговування котлів повинні 

виконуватись спеціалізованою організацією, яка має ліцензію на 

проведення монтажних робіт, згідно проекту, розробленого 

спеціалізованою організацією та затвердженого у встановленому 

порядку. 

2.17    Змонтований котел може бути введений в експлуатацію тільки 

після інструктажу індивідуального власника або обслуговуючого 

персоналу. 
2.18 Котли можуть експлуатуватися в системах теплопостачання 
з природною циркуляцією теплоносія (відкрита система). У 
випадку експлуатації котлів в складі закритої системи, тиск в ній не 
повинен перевищувати 0,2 МПа. В якості теплоносія 
рекомендовано застосовувати воду, яка пройшла хімічне 
очищення. 
 

3.ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА. 
 

3.1 Основні параметри та розміри котлів наведені в таблиці 1. 
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Таблиця 1 ‐ основні параметри та розміри котлів: 

 

Назва параметра 
та розміру 

Норма 

Котел опалювальний

на твердому паливі «Gefest‐profi » U,P 15‐250КВт. 

Номінальна 

теплопродуктивність, 
кВт ± 10% 

15  25  35  50  65  100  150  200  250 

2. Робочий тиск 
води*, МПа: 

‐ номінальний 

‐ робочий  

 

0.1 

0.2 

0.1 

0.2 

0.1 

0.2 

0.1 

0.2 

0.1 

0.2 

0.1 

0.2 

0.1 

0.2 

0.1 

0.2 

0.1 

0.2 

Максимальна ел. 
споживана 
потужність, Вт 

140 

Необхідна сила тяги 
ПА 

40  40  40  40  40  40  50  50  50 

Висота димоходу, м, 
не менше  8  8  8  8  9  14  15  15  15 

Приєднувальні 
розміри, мм 

‐ до системи 
опалення D вн. 

 

‐ до димоходу 

32  50  50  50  50  50  65  65  65 

1
4
8
х1
4
8
 

1
7
8
х1
7
8

 

17
8х

18
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1
8
8
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7
8

 

2
0
8
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0
8

 

2
3
8
х2
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8

 

3
0
8
х2
2
0

 

3
0
8
х2
5
8

 

3
2
8
х2
5
8

 

Діаметр труб 
димоходу мм. 

159  219  219 219  245  273  273  325  377 

 Габаритні розміри, 
мм, ± 2 мм 

‐ довжина (глибина) 

‐ ширина 

‐ висота 

1046 

566 

1112 

1317

644 

1135 

1258

718 

1347 

1465

728 

1753 

1665

830 

1554 

2022

984 

1700 

2080 

1097 

1928 

2186 

1208 

1820 

2293 

1415 

2053 

 Маса кг, не більше  225  299 391 517 620 779 1260  1650  1950 

*Примітка – для систем працюючих під тиском. 
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Таблиця 1(продовження) ‐ основні параметри та розміри 
котлів: 

 

Назва параметра та розміру 

Норма 

Котел опалювальний

на твердому паливі «Gefest‐profi » U,P 350‐1000 КВт. 

 Номінальна 

теплопродуктивність, кВт ± 
10% 

350  500  600  700  800  900  1000 

 Робочий тиск води*, МПа: 

‐ номінальний 

‐ робочий  

 

0.1 

0.3 

0.1 

0.3 

0.1 

0.3 

0.1 

0.3 

0.1 

0.3 

0.1 

0.3 

0.1 

0.3 

Максимальна споживана 
електрична 

потужність, Вт 
360 

Необхідна сила тяги ПА  60  60  60  70  70  70  70 

 Висота димоходу, м, не 
менше  18  20  20  25  25  25  25 

Приєднувальні розміри, мм 

‐ до системи опалення D вн. 

 

‐ до димоходу 

80  125  125  150  150  150  150 

2
6
8
Х
3
5
0
 

7
2
6
х5
1
0

 

55
0х

26
2 

6
0
0
х4
1
2

 

7
2
5
х4
1
2

 

7
2
5
х4
1
2

 

4
6
0
х7
1
0

 

Діаметр труб димоходу мм.  377 426 230 720 720 820  820 

Габаритні розміри, мм, ± 2 мм 

‐ довжина (глибина) 

‐ ширина 

‐ висота 

2734

1660

2104 

3276

1751

2104 

3350

1830

2200 

3460

1790

2250 

3620

2050

2268 

3680 

2300 

2300 

3743 

2576 

2318 

8. Маса кг, не більше  2168 3261 4050 4620 4930 5150  5600 

*Примітка – для систем працюючих під тиском. 
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Топка  котла  являє  собою  засипну  камеру,  обладнану  сталевими 
водонаповненні    колосниками. Під  теплообмінником знаходиться 
зольник. 
Розміщення  засипних, шуровочних  дверцят,  та  дверцят  зольника, 
дозволяє  отримати  швидкий  доступ  до  топки  для  очищення  або 
розпалювання.  Широкі  засипні  дверцята,  розташовані  під  кутом, 
полегшують  завантаження  палива.  Додатково  розташовані  очисні 
дверцята,  що  дозволяють  проводити  очищення  димових  каналів 
котла.  Повітря,  необхідне  для  правильного  процесу  спалювання, 
подається  вентилятором  завдяки  системі  надувних  каналів 
розташованих  безпосередньо  в  області  завантаженого  палива. 
Мікропроцесорний регулятор постійно вимірює температуру води 
в  котлі  і  відповідно  встановлює  силу  надуву  вентилятора, 
регулюючи кількість повітря, необхідного для процесу спалювання. 
У  котлах  «Gefest‐profi»  регулятор  управляє  температурою  котла 
спираючись на алгоритм PID.  
(PID  =  ПІД  означає  «proportional  =  пропорційний»,  «integral  = 
інтегральний», «derivative = диференційний». Ці три терміни описують 
найпростіші  елементи  ПІД‐контролера.  Кожен  з  цих  елементів 
виконує  своє  завдання  і  проявляє  свій  специфічний  вплив  на 
функціонування системи. 
У  типовому  ПІД‐контролері  ці  елементи  оперують  комбінацією  як 
вхідних  керуючих  параметрів,  так  і  сигналами  зворотного  зв’язку  з 
керованого  пристрою  (об’єкта  управління,  далі  просто  –  пристрій). 
Виходи  цих  елементів  складаються  між  собою  і  формують  керуючий 
сигнал для пристрою.)  
Мікропроцесор  забезпечує  постійну  роботу  котла  з  вказаною 
температурою 85 ° C. Максимальна температура води в котлі – 90 ° 
C. При перевищенні цієї температури регулятор вимикає надув  

повітря.  Гарячі  гази  проходять  через  сталевий  теплообмінник  де, 
віддавши тепло, охолоджуються. Охолоджені гази виходять з котла 
через  димохід  з’єднаний  з  димовим  патрубком.  У  димовому 
патрубку встановлений шибер для регулювання тяги, призначений 
для зменшення тяги димаря у разі потреби. 
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допомогу пожежну службу по номеру  101. 
 

6.4  Зупинка котла. 
6.4.1  Зупинка котла у всіх випадках за винятком аварійної 
зупинки повинна проводитися тільки по письмовому 
розпорядженню адміністрації.** 
6.4.2  Зупинка котла проводиться в наступному порядку: 
  Припинити подачу палива. 
‐  закрити люки; 
‐  охолодження котла проводити повільно, за рахунок 
циркуляції теплоносія.  
‐  Нагляд за котлом можна зупинити після повного згоряння 
палива. 
‐  після припинення горіння та охолодження палива в топці, 
вигребти його залишки.  
‐  очистити зольникову камеру 
6.4.3.  Після закінчення опалювального сезону або в інших 
випадках планованого виводу котла з експлуатації, котел 
необхідно ретельно очистити (п.7. Чищення та зберігання котла.) 
6.4.4.  При зупинці котла не потрібно зливати воду з системи 
опалення (тільки в разі необхідності ремонтних або монтажних 
робіт). 
6.4.5.  **Забороняється випускання води з котла без дозволу 
адміністрації. 
6.4.6.  ( **При отриманні дозволу,) випускання води з котла 
провести після: 
‐  падіння тиску до нуля; 
‐  зниження температури води у котлі до 50 °С; 
 

                                                             ** Примітка ‐  для котлів від 100 КВт. 

 
7. ВСТАНОВЛЕННЯ КОТЛА. 
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7.7.Тяга в димоході.  
Порушення тяги в димоході ‐ це або її недостатня , або надлишкова 
сила . Як в одному , так і в іншому випадку паливо буде погано 
розпалюватися і гаснути , а топка диміти . Причинами поганої тяги 
в димоході можуть бути : 
‐ Занадто мала висота димоходу або тій його частині , яка 
підноситься над дахом будинку ; 

‐ Неправильно вибраний перетин димовідвідного каналу; при 
занадто вузькому проході не забезпечується вихід всієї маси 
утворюваних газів , а при надмірно широкому ‐ погано 
прогріваються стінки димоходу , можливі завихрення , а холодний 
вуличне повітря здатний утворити зворотні потоки ; 
‐ Недостатня теплоізоляція труби; 
‐ Занадто велика довжина або ж кут нахилу ділянок димоходу , що 
відхиляються від вертикалі , особливо у верхній частині каналу ; 
        При недостатній висоті димаря над покрівлею досить часто 
трапляється перекидання тяги ‐ винуватець цього вітер. У коника 
даху відбуваються завихрення повітряного потоку , спрямованого 
вниз і , у разі розташування виходу димоходу на підвітряного 
стороні , димові гази будуть задуватися назад в димохід. 
Хороша тяга в димоході залежить також від його висоти.  
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‐  обслуговувати котел без використання рукавиць і захисних 
окулярів; 
‐  знаходитись при відкриванні дверцят перед ними, а не 
збоку, як належить; 
‐  відкривати дверцята для завантаження палива при 
непрацюючому вентиляторі; 
‐  запуск котла з застосуванням бензину, нафти, ацетону та 
інших легко займистих та вибухонебезпечних засобів. 
  запуск котла при виникненні підозри на можливість 
замерзання води в системі теплопостачання або в системі безпеки 
котла; 
‐  експлуатація котла з пошкодженою ізоляцією шнура 
живлення; 
‐  експлуатація котла з несправним або пошкодженим 
мікропроцесорним блоком управління.  
‐  використовувати гарячу воду з системи теплопостачання 
для цілей не передбачених цією настановою (побутових і т.п.); 
‐  розпалювати котел за відсутності тяги в димоході і без 
попереднього заповнення системи теплопостачання водою; 
‐  натискати клавіші на пульті керування без потреби; 
‐  класти на котел і трубопроводи або зберігати поблизу 
предмети, що легко займаються (папір, ганчірки і т.п.); 
‐  підіймати температуру води в котлі вище 90°С і тиск вище 
ніж  0,3МПа; 
‐  самовільно змінювати схему системи теплопостачання і 
конструкцію котла. При необхідності зміни схеми системи 
теплопостачання необхідно звернутися у відповідні спеціальні 
проектні організації; 
‐  допускати, щоб система теплопостачання була 
незаповненою або заповненою водою неповністю; 
‐  заповнювати, без використання запобіжного клапана, 
систему теплопостачання з водопровідних мереж, з метою 
запобігання підвищення тиску води в котлі більше за 0,3 МПа; 
‐  експлуатація котла (стосується котлів від 100 КВт 
включно) без обладнання для пом’якшення води (теплоносія). 
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9.3  При працюючому котлі всі дверцята і люки чищення повинні 
бути закриті. 
9.4.  У випадку виникнення пожежі терміново повідомте в 
пожежну частину по телефону 101. 
9.5.  При порушенні правил користування котлом може 
наступити отруєння оксидом вуглецю (чадним газом). Ознакою 
отруєння є: важкість у голові, сильне серцебиття, шум у вухах, 
запаморочення, загальна слабкість, нудота, задишка, 
порушення рухових функцій. Потерпілий може раптово втратити 
свідомість. 
Для надання першої допомоги потерпілому: 
‐  викличте швидку медичну допомогу по телефону 103; 
‐  винесіть потерпілого на свіже повітря, тепло закутайте і не 
дайте йому заснути; 
‐  при втраті свідомості дайте понюхати нашатирний спирт і 
зробіть штучне дихання; 
9.6.  Перед проведенням профілактичного обслуговування, 
ремонту, чистки і т.п. котел необхідно від’єднати від 
електромережі. 
 
 

10. ГАРАНТІИ ВИРОБНИКА.  
 

 10.1. Виробник    гарантує відповідність котла вимогам ДСТУ 2326‐
93  (ГОСТ  20548‐93)  та  ТУ  У.25.2‐2460312437‐001:2012    при  умові 
виконання  споживачем  вимог  по  зберіганню,  транспортуванню, 
монтажу та експлуатації котла. 
10.2.  Термін  гарантії  становить  24  місяці  від  дня  запуску  його  в 
експлуатацію  згідно  акту,  але  не  більше  30  місяців  з  моменту 
відвантаження.  Термін  гарантії  на  комплектуючі  (Блок 
керування,вентилятори,термометр,клапан  безпеки.)  становить  12 
місяців. На протязі даного терміну виробник безкоштовно проведе 
заміну вузлів та деталей котла, що вийшли з ладу, котла, при умові, 
що не було порушено вимог даної інструкції. 
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10.3.  Претензії  без  даної  інструкції  не  приймаються.  3а  вихід 
котла  з  ладу  внаслідок  неправильної  експлуатації  чи  механічного 
пошкодження фірма відповідальності не несе. 
10.4.  На  період  гарантійного  терміну  усі  претензії  щодо  якості 
котла  оформлюються  споживачем  в  установленому  порядку  і 
приймаються виробником. 
10.5.На  протязі  гарантійного  терміну  усунення  несправностей 
котла,  які  виникли  з  вини  виробника,  здійснюється  за  рахунок 
заводу‐виробника  представником  заводу  протягом  10  робочих 
днів  в  залежності  від  виду  несправностей  з  дня  письмового 
звернення.  Час  усунення  несправностей  обладнання  терміном 
гарантії  не  передбачено.  Про  проведений  ремонт  має  бути 
зроблена відмітка в Паспорті котла. 

10.6. Завод‐виробник не несе відповідальності і не надає гарантію  
у випадках: 

‐ невиконання  правил  установки,  експлуатації,  обслуговування 
котла; 

‐ недбалого  зберігання  і  транспортування  котла  власником  або 
торгуючою організацією; 

‐ якщо  експлуатація  котла  (стосується  котлів  від  100  КВт  включно) 
проводилась без обладнання для пом’якшення води (теплоносія);  

‐ якщо  монтаж  і  ремонт  котла  проводились  особами,  на  те  не 
уповноваженими; 
10.7. Термін експлуатації котла ‐ не менше 15 років.  
 
 
 
Дата продажу «_____» ____________   20___                 
 
Серійний номер котла  _____ 
 
 
М.П.________________________ 
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