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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. Додатки. 
 

 

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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1.3 Котли можуть працювати як окремі генератори тепла, так і в 
каскаді з кількох котлів, або в комплекті з котлами на інших видах 
палива. 

 Увага!Робочий тиск в системі водопостачання не повинен 
перевищувати  0,3 МПа. При тиску в системі теплопостачання вищому за 
вказаний, необхідно відділити контур котла з низьким тиском від контуру 
системи теплопостачання з високим тиском, шляхом застосовування 
проміжного теплообмінника типу вода/вода.  

 Увага! При відкритій системі теплопостачання під’єднання 
розширювального бачка повинно виконуватись до подаючого 

 Увага! У випадку відсутності електричної напруги живлення котел 
може працювати на природній тязі, при умові гравітаційного прийому 
тепла системою теплопостачання. 

 
2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. 

 
2.1 При покупці котла перевірте комплектність і товарний 
вигляд. Після продажу котла покупцеві фірма - виробник не 
приймає претензій по некомплектності, товарному вигляду і 
механічних пошкодженнях. 
2.2 Перед експлуатацією котла уважно ознайомтесь з 
правилами і рекомендаціями, викладеними в цій настанові, щоб 
проводити її правильно і безпечно. 
2.3 Споживач повинен забезпечити правильну і безпечну 
експлуатацію котлів, згідно з даною настановою. 
2.4 Порушення правил експлуатації, вказаних в настанові, може 
призвести до нещасного випадку і вивести котел з ладу. 
2.5 При експлуатації, технічному обслуговуванні і ремонті котла 
повинні дотримуватись правила пожежної безпеки, правила 
безпечної експлуатації водогрійних котлів та спеціальні будівельні 
норми і правила. 
2.6 Дана настанова повинна бути видана робочому персоналу 
котельні і постійно знаходитись на робочому місці. 



6 

 

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 »S 30-600 КВт. 

Номінальна 

теплопродуктивність, 
кВт ± 10% 

30 40 60 120 180 240 400 600  

2. Робочий тиск 
води

*
, МПа: 

- номінальний 

- робочий  

 

0.1 

0.2 

0.1 

0.2 

0.1 

0.2 

0.1 

0.25 

0.1 

0.25 

0.1 

0.25 

0.1 

0.25 

0.1 

0.25 
 

Максимальна ел. 
споживана 
потужність, Вт 

140 

Необхідна сила тяги 
ПА 

40 40 40 45 50 50 60 60  

Висота димоходу, м, 
не менше 8 8 9 14 15 15 18 20  

Приєднувальні 
розміри, мм 

- до системи 
опалення D вн. 

 

- до димоходу 

50 50 50 65 65 100 125 125  

1
7

8
х
1

7
8
 

1
8

8
х1

7
8

 

2
0

8
х2

0
8

 

3
0

8
X

2
1

2
 

3
0

8
х2

2
0

 

3
0

8
х2

5
8

 

2
6

8
Х

3
5
0
 

2
7

6
X

5
1
0
  

Діаметр труб 
димоходу мм. 

219 219 245 273 273 325 377 426  

 Габаритні розміри, 
мм, ± 2 мм 

- довжина (глибина) 

- ширина 

- висота 

1458 

760 

1142 

1373 

725 

1347 

1480 

794 

1676 

2073 

999 

1480 

2200 

1097 

1788 

2386 

1208 

1820 

2820 

1548 

2102 

3276 

1745 

1922  

 Маса кг, не більше 360 480 600 860 1360 1750 2300 3500  

*Примітка – для систем працюючих під тиском. 
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4.КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ. 
 

4.1  До комплекту постачання входять: 
 котел; 
 вентилятор; 
 мікропроцесорний блок управління; 
 клапан запобіжний  ; 
 термометр біметалевий; 
 кран зливу; 
 фланці (на вимогу замовника); 
 упаковка (на вимогу замовника). 
 експлуатаційна документація: 
 - Настанова з монтажу та експлуатації, яка містить вимоги та 
рекомендації щодо монтажу, наладки та експлуатації  котлів типу 
«Gefest-profi» 
 - Експлуатаційні документи на комплектуючі вироби згідно з 
умовами поставок заводів-постачальників.  

 

 

5. БУДОВА КОТЛА. 

 
Котел центрального опалення типу «Gefest-profi» постачається в 
зібраному вигляді, а саме: разом з очисними, засипними, топковими та 
зольниковимі дверцятами,термоізоляцією з мінеральної вати, покритою 
сталевим корпусом під захисним покриттям з порошкової краски. 

 

5.1. Основні елементи котлів типу «Gefest-profi». 
1-камера згорання (топка); 2-люк зольника; 3-зольник; 4-
водонапов-ненні  колосники; 5-теплоносий; 6-люк шуровки; 7- 
тепло-ізоляційний матеріал; 8-засипний люк; 9- мікропроцесорний 
блок керування; 10-конвективна частина; 11-вентилятор; 12- 
розподільник вторинного повітря; 13-кран зливу; 14- патрубок 
зворотного трубопроводу ; 15-нижні люки очистки димообертів; 
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16-димовий боров; 17-рукоять ручного керування тяги; 18- верхній 
люк очистки димообертів; 19 - патрубок подаючого трубопроводу; 
20 – аналоговий термометр. 

 
                                                                                           Мал.1. 

 
 УВАГА! Виробник залишає за собою право внесення змін в 
конструкцію і документацію котла, у зв'язку з його постійною 

модернізацією та поліпшенням. (Додаток №1) 

 УВАГА! Схема подачі та регулювання повітря може змінюватися в 
залежності від моделі котла. (Додаток №1) 

 УВАГА! Розташування приладів управління і контролю може 
змінюватися в залежності від моделі котла. 
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6. РОБОТА КОТЛА. 

 
Котли типу «Gefest-profi-S» обладнані надувним вентилятором і 
мікропроцесорним блоком управління які дозволяють 
контролювати потужність котла та швидкість теплоносія. І є 
представниками нового покоління котлів з запатентованою 
камерою згоряння та запатентованою конвекційної системою 
ковпакового типу, з димовими каналами розташованими під 
різними кутами атаки. Конструкція котла дозволяє 
використовувати паливо з великім виходом летучих : брикет, 

деревину ,торф. Використання  системи розподіленої подачі 
повітря в зону горіння, дозволяє ефективно керувати процесом  

згоряння різних видів палива, а також дозволяє управляти 
процесом згорання палива при різних режимах роботи котла. 
Котел обладнаний теплообмінником сертифікованої сталі 
товщиною 4-6 мм, зварна конструкція, закрита зсередини водяною 
сорочкою, підсиленою штифтами і оточена листами сталі. 
Теплообмінник котла являє собою ковпакову, багатоступеневу 
конструкцію димових каналів. 
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.  
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(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. 

Простір між теплообмінником котла і його корпусом заповнено 
негорючим теплоізоляційним матеріалом – мінеральною ватою 
товщиною в 40-45мм. 
За температурою води у котлі можна стежити за допомогою 
термометра, встановленого на котлі. 

 

6.1 Перед пуском котла необхідно: 

- переконатись що запірна арматура обв’язки котла та системи 

теплопостачання знаходиться в положенні «відкрито»; 

- заповнити систему теплопостачання водою (стосується 

першого запуску котла), забезпечивши при цьому видалення з неї 

повітря, і ,в разі закритої системи опалення, довести тиск в ній до 

необхідного (рекомендовано не менше 0,12 - 0,15 МПа); 

- переконатись в наявності природної тяги в димоході; 

- перевірити підключення блоку керування, справність 

вентиляторів піддуву, циркуляційного насоса; 



13 

 

-        виставити розподільник  повітря в положення відповідне для 

палива яке використається (мал. 1 ).   

- переконатись в справності  допоміжного обладнання; 

 - переконатись що дверцята всіх люків котла щільно 

закриваються, а шибера газоходу легко повертаються . 

-       відсутність у котлі, газоході зайвих предметів, після чого 

закрити люки котла. 

                                                                                            

 

УВАГА! Розпалювання можна проводити тільки при наявності 

розпорядження, записаного начальником котельні, або особою, що його 

замінює, в журналі розпоряджень(стосується котлів від 100 КВт). 

 

6.2 Пуск котла в роботу слід виконувати в такій послідовності: 
6.2.1 Розпалити котел. 
Для цього необхідно: 
- Встановити шибером газоходу розрідження в топці котла 2 - 
3 мм вод. ст. (20-30 Па) – (відкрити його.)  
- на очищену колосникову решітку топки (через люки 
засипний або  шуровки) необхідно рівномірно покласти паливо 
для розпалювання (сухі дрова або деревні відходи) 
- Розвести багаття у камері згорання (топка); 
-            Розпалювання вести поступово на протязі 10-ЗО хвилин. 
Для інтенсифікації процесу горіння включити вентилятор піддуву. 
- Завантажувати камеру згоряння, паливом, поступово до 
верхнього рівня. При цьому слідкувати за полум’ям у топці котла. 
 
6.2.2. 3 метою прискорення прогріву системи опалення 
(температура зворотної води > 55°С), перевести котел в режим 
інтенсивного горіння на основному паливі, для чого: 
- заповнити об’єм топки основним паливом через 
завантажувальний люк; 
- щільно закрити всі люки; 
- повністю відрити шибер на димоході; 
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-            виставити на блоці керування швидкість обертів 
вентиляторів в залежності від виду палива. 
- Після прогріву системи опалення котел переходить в режим 
стабільного горіння (економічний режим роботи), швидкість 
обертів вентиляторів від 40-70%. Або згідно рекомендованих 
показників -  додаток №2. 

УВАГА! Забороняється знаходитися напроти люків котла при їх 
відкриванні. Це може призвести до утворення зворотної тяги і як 
наслідок до опіків. 

 УВАГА! Категорично забороняється проводити операції 
розпалювання і контролю процесу горіння в котлі без захисних окулярів. 

Увага! При розпалюванні холодного котла може з’явитися 
конденсат води на стінках котла. Це природне явище, яке припиниться 

після того, як температура води в котлі досягне 55°С. 

УВАГА! Постійне використання вологого палива приводить до 

зменшення  строку служіння котла. 

 Увага! Робота котла з несправною арматурою, живильними 
пристроями, приладами контролю - забороняється   
 
  6.3 Аварійна зупинка котла. 
Користувач (Оператор котла**) зобов’язаній  терміново зупинити 
котел ( і повідомити про це адміністрацію**) в наступних 
аварійних випадках: 
- Стався витік води з котла. 
- В основних елементах котла виявлені тріщини, випуклості, 
пропуски у зварювальних з’єднаннях, обривів в зв’язках. 
- Виник вибух у топці, газоході котла. 
- Пошкоджені елементи котла, виникла небезпека для людей 
або небезпечне руйнування котла. 
- Виникла пожежа в котельні. 
6.3.1. Причина аварійної зупинки котла повинна бути записана в 
змінному журналі.** 
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6.3.2. При появі витоку в місцях зварки труб, при несправності 
арматури, не потребуючи негайної зупинки котла, персонал 
зобов’язаний негайно повідомити про це лице, відповідальне за 
технічний стан і безпечну експлуатацію.** 
                                                                       ** Примітка -  для котлів від 100 КВт. 

 

Увага!Категорично забороняється заливати жар в камері 
згоряння (топці) водою. 
 

Увага! Під час аварійної роботи котла необхідно дотримуватись 
правил пожежної безпеки. При необхідності викликати на 

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. 
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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. 

 

Котел поставляється в зібраному вигляді на підставці в 
целофановій упаковці. Вентилятори наддуву і блок керування  не 
приєднанні  на час транспортування. Монтаж електричних з'єднань 
може здійснюватися тільки кваліфікованим фахівцем. Перед 
установкою слід перевірити комплектацію та її технічний стан. 
 

7.1.Транспортування та зберігання. 
Котел слід зберігати в неопалюваному , закритому і 
провітрюваному приміщенні. Для підйому та опускання котла 
необхідно застосовувати відповідні підйомники. Перед 
транспортуванням  котла необхідно зафіксувати на платформі 
транспортного засобу за допомогою поясів , клинів і 
дерев'яних брусків . 

 
Увага! Котел слід перевозити у вертикальному положенні. 
 

 
7.2.Вимоги до котельной. 
Котельня центрального опалення повинна відповідати вимогам 
пункту 2.9.-2.10.(стр.5) даної настанови , в особливості: 
• котельня повинна бути розташована по можливості в центрі 
щодо опалювальних приміщень , а котел у безпосередній 
близькості від димоходу ; 
• вхідні двері в котельню повинні відкриватися назовні і бути 
виконані з негорючих матеріалів ; 
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• котельня повинна мати припливну вентиляцію у вигляді каналу 
перетином не менше 50 % перерізу димової труби ,але й не менш 
21х21 см , з торця котельні ; 
• котельня повинна мати витяжну вентиляцію під стелею 
приміщення , перетином не менше 25 % перерізу димової труби , 
але не менше 14х14 см ; 
• отвори припливної та витяжної вентиляцій повинні бути захищені 
сталевими гратами . 

 
Увага! У приміщенні котельні забороняється застосовувати 

примусову витяжну вентиляцію.  

 Увага! У котельні повинно бути як денне так і штучне 
освітлення. 
 
7.3.Всановлення котлів в котельні. 
 
Котел типу «Gefest-profi» не вимагає спеціального фундаменту , 
проте необхідно  встановити його на підлозі строго горизонтально. 
Рекомендується встановлювати котел на бетонному покритті 
висотою 20мм. У випадку встановлення котла в підвалі 
рекомендується встановити його на платформі висотою не менше 
50 мм. Допускається безпосередня установка котла на негорючій 
підлозі,у разі відсутності небезпеки підтоплення ґрунтовими 
водами. При установці котла слід враховувати міцність основи , а 
також умови протипожежного захисту: 
• під час установки та експлуатації котла слід дотримуватися 
безпечну відстань 2000 мм від легкозаймистих матеріалів , 
• для легкозаймистих матеріалів, які швидко і легко горять навіть 
після усунення джерела загоряння (асфальтна фанера, 
целлюлоідовие маси, поліуретан, полістирол, пластик,поліетилен, 
пластмаси, ПХВ), вище згадане відстань збільшується в два рази, 
тобто до 4000 мм , 
• якщо ступінь горючості невідома , тоді безпечну відстань слід 
подвоїть. 
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 Увага! Абсолютно не допускається встановлення котла в 
мокрих або вологих приміщеннях, так як це прискорює ефект 
корозії і, в свою чергу, в дуже короткий час веде до повного 
руйнування котла. 
 

 
 
 
Мал. 2. Встановлення котла 
в приміщенні котельні. 
 
 

Розташування котла 
повинне враховувати 
можливість вільного 
здійснення очищення і 
безпосередній доступ з 
кожного боку. Відстань від 
передньої стінки котла до 
стіни навпроти не повинна 
бути менше 2 м, від бічних 
стінок котла не менше ніж 
0,5 м. 
 

 

7.4. З’єднання котла з опаленням. 

Для правильного підключення котла до системи центрального 
опалення слід виконати наступні дії: 

1) підключити подаючий  патрубок (мал. 1 поз. 19) до системі в 
призначеному для цього місці, 

2) підключити туди ж зворотний патрубок (мал. 1 поз. 14) 
3) підключити пристрій управління з вентилятором до корпусу 

котла (мал. 1 поз.9, 11), 
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4) підключити арматуру системи безпеки (мал. 3 поз.1), 
5) наповнити опалювальну систему водою до моменту 

безперервного переливання з сигналізаційної труби(для 
гравітаційної системи), 

6)  підключити і перевірити регулюючий пристрій і 
правильність підключення електромережі, 

7) здійснити підключення котла до димоходу, 
8) для подовження  працездатності котла рекомендується 

застосування підмішувальних систем ,  
9) котел підключається до системи центрального опалення за 

допомогою різьбових або фланцевих з'єднань, 
 

7.5.Основні вимоги до захисного обладнанню: 

1) розширювальний бак повинен бути обьемом мін. 10 % від 
усього обсягу опалювальної системи; 
2) діаметр клапана безпеки повинен відповідати теплової 
потужності котла; 
3) максимальна висота установки розширювального бака не 
повинна перевищувати 12-15 м. (для гравітаційної системи), 
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Мал.3. Схема підключення котла. 

1 . Група безпеки котла, 3. циркуляційний насос, 
2.розширювальний бак, 4 . крани. 
Не складна схема, але значно покращує роботу котла. У ній 
передбачено контур підмішування й крани , за допомогою яких 
регулюється кількість теплоносія, що надходить в підмішувуючій 
контур. Ця схема виключає можливість утворення конденсату на 
стінках котла. 
Плюсом при такій схемі підключення є те , що температура 
теплоносія в опалювальних приладах може бути значно нижче , 
ніж температура теплоносія в котлі . 
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7.6.Приєднання до димоходу. 
Щоб підключити димовий боров до димової трубі необхідно 
застосувати сталевий профіль відповідного перетину і форми. 
Листова сталь, з якій виконується приєднання до котла , повинна 
мати товщину не менше 3 мм. Приєднання повинно мати нахил у 
напрямку димоходу. Слід звернути особливу увагу на щільність 
з'єднання димового борова до димаря . Застосована термічна 
ізоляція системи відводу диму покращує тягу димової труби. 
Значний вплив на роботу котла або групу котлів має 
правильна висота і перетин димової труби. Неправильні розміри 
димової труби можуть бути причиною неполадок в роботі котла. 
Розміри перетину димової труби вказані таблиці № 1 . 
Димову трубу слід вивести мін. на 150 см. над поверхнею даху. 
Стінки димової труби повинні бути гладкі , щільні , без звужень , 
заломів і не мати інших підключень. Перед першим 
розпалюванням нову димову трубу слід осушити і прогріти. У разі 
сумнівів технічний стан оцінює сажотрус . Димові труби , виконані з 
сталевих труб , повинні бути на 15-20% вище кам'яних . 

       Увага! Враховуючи високий ККД котла типу «Gefest-profi» 
рекомендується застосовувати термоізольовану димову трубу з 
нержавіючої жаростійкої сталі. 
 
 
 

 
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 
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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.  
    Також , хороша тяга в димоході залежить і від правильно 
розрахованої площі перетину димоходу , відповідної потужності 
котла опалення. 
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Ще одна причина поганої тяги в димоході полягає в досить 
швидкому охолодженні димових газів: найчастіше це відбувається 
в зимовий час року при поганому утепленні стінок труби. Варто 
додати , що дуже часто для поліпшення тяги в димоході досить 
термоізольовать верхню частину конструкції. 
 
 

8.ЧИЩЕННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ КОТЛА. 
  

(Технічне обслуговування) 

 
Ремонт і догляд за системою теплопостачання проводяться 
власником котла або обслуговуючою фірмою. 
Котел потребує періодичного чищення та зберігання. Це важливо 
для правильної експлуатації і ефективного спалювання палива.  
Чищення котла дозволяється розпочинати тільки після його 
повної зупинки (дивись п.6.4. Зупинка котла). 
 8.1. Чищення поверхні стінок  топки та форсунок вторинного 
повітря виконується через люк шуровки. 
 8.2. Чищення поверхні труб 
колосникової решітки 
виконується через люк 
видалення шлаків(люк 
шуровки). 
  8.3. Чищення стінок 
теплообмінника, і димоходу 
виконується через верхні 
люки для чищення каналів. 
  8.4. Видалення шлаку, після 
чищення стінок 
теплообмінника, виконують 
через нижні бокові люки . 
  8.5. Також періодично 
необхідно чистити 
вентилятор і прилади 
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вимірювання та управління , щоб не допускати накопичення пилу 
на цих елементах котла  

 
Після закінчення опалювального сезону не потрібно спускати воду 
з котла, проте слід ретельно очистити топку та димові канали. 
Надалі всі роботи, пов’язані з перевіркою, очищенням і ремонтом 
газоходу повинні виконуватися тільки виробничо-експлуатаційною 
організацією. 
Для продовження строку експлуатації котла, рекомендується на 
час простою тримати котел відкритим, щоб дати можливість 
повітрю потрапляти всередину котла, а при зберіганні 
рекомендується його просушити.  

 
  Увага! Розміщення форсунок вторинного повітря може 

змінюватися в залежності вид моделі котла.  

  Увага! При чищенні котла дуже важливо виконання всіх 
пунктів даного параграфу. Недостатньо очищений котел(забиті 
форсунки вторинного повітря,залишився нагар на стінках димових 
каналів) може не виходить в режим ефективного згоряння . 

 Увага!    Котел заростає, и починає піддимлювати через 
люки в результаті тривалої неправильної експлуатації: 

- паливо дуже низької якості с домішками негорючих матеріалів 
(сміття,шлак,пісок, згнила деревина и т.п.),  
- невірно виставлена потужність вентиляторів, 
- ведеться відбір тепла менший як 25% від потужності котла, 
- на котли (при спалюванні деревини,торфу,брикету,відходів 
сільського господарства и т.д.) не виставлено вторинне повітря. 
- відсутнє рекомендоване виробником  розрідження за 
котлом(недостатня тяга в димовій трубі).Дивись. п.7.6.,7.7. 
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9. БЕЗПЕКА ТА ОХОРОНА ПРАЦІ. 
 

9.1 До обслуговування допускаються особи, які ознайомлені з 
будовою і правилами експлуатації котла. 
9.2 Для запобігання нещасних випадків і псування котла 
 

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ: 
 

- запускати та експлуатувати котел особам молодшим 18 
років та тим, які не пройшли інструктаж з експлуатації; 
- 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; 
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- 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). 
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. 
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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. 
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);  
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- 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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Додаток №1. 

Схеми організації горіння в котлах "Gefest-profi " 
Котел "Gefest-profi U" тривалого горіння (універсальний). 

Серія "GP.u." розроблена для ефективного спалювання будь-якого 
твердого палива (у т.ч. високої вологості). 

Процес горіння організовано за принципом прямої газифікації 
палива (прямого піролізу) з подачею 
вторинного 

повітря в смолоскип. Запатентована 
конвективная частина забезпечила 
високий ККД (83-90)% і низькі 
температури 

димових газів (70-120) гр / С.Запас за 
потужністю, від заявленої 
номінальної + 20%.  

Котел "Gefest-profi S" тривалого 
горіння (піролізний). 

Серія "GP.s" розроблена для 
ефективного спалювання дров, і брикету при максимально високих 
температурних 

режимах. Процес горіння 
організований за принципом 
двухзонного горіння. Наявність 
нижньої зони горіння дає 

можливість підтримувати вищу 
температуру зони відновлення в 
порівнянні з газогенераторами 

зверненого процесу, завдяки чому 
розкладання продуктів сухої 
перегонки палива (крекінг-смол та 
ін) відбувається 

більш совершенно. Запас потужності 
від заявленої номінальної + 20%. 
Мікропроцесорне управління котла. 

 Спалювання деревини до 50% 
вологості. 



30 

 

Схема газифікації палива в котлах моделі  "Gefest-

profi S" 
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Додаток №2. 

Рекомендовані показники вхідного повітря.   

Рекомендований показник вхідного повітря для котла G-P.S 30 квт. 

(вентилятор WPA 117 180м/куб. мах. + процессор CRIPTON) 

   Вологість дров 40-60% (35-45 м/куб.на год.)   10-12 одиниць. 

   Вологість дров 20-40% (20-30 м/куб.на год.)   06-09 одиниць. 

   Тирсобрикет (15м/куб.на год.)   04 одиниць. 

Топку завантажувати повністю. Вугілля не спалювати. 

Рекомендований показник вхідного повітря для котла G-P.S 40 квт. 

(вентилятор WPA 117 180м/куб. мах. + процессор CRIPTON) 

   Вологість дров 40-60% (45-55 м/куб.на год.)   12-15 одиниць. 

   Вологість дров 20-40% (30-45 м/куб.на год.)   08-12 одиниць. 

   Тирсобрикет (22м/куб.на год.)   06 одиниць. 

Топку завантажувати повністю. Вугілля не спалювати. 

Рекомендований показник вхідного повітря для котла G-P.S 60 квт. 

(вентилятор WPA 117 180м/куб. мах. + процессор CRIPTON) 

   Вологість дров 40-60% (70-90 м/куб.на год.)   20-25 одиниць. 

   Вологість дров 20-40% (40-60 м/куб.на год.)   10-20 одиниць. 

   Тирсобрикет (30 м/куб.на год.)   08 одиниць. 

Топку завантажувати повністю. Вугілля не спалювати. 

Рекомендований показник вхідного повітря для котла G-P.S 120 квт. 

(вентилятор WPA 117 180м/куб. мах. + процессор CRIPTON) 

   Вологість дров 40-60% (140-180 м/куб.на год.)   40-50 одиниць. 

   Вологість дров 20-40% (100-140 м/куб.на год.)   30-40 одиниць. 

   Тирсобрикет (70м/куб.на год.)   18 одиниць. 

Топку завантажувати повністю. Вугілля не спалювати. 

Рекомендований показник вхідного повітря для котла G-P.S 180 квт. 

(вентилятор WPA 120 265м/куб. мах. + процессор CRIPTON) 

   Вологість дров 40-60% (210-270 м/куб.на год.)   35-50 одиниць. 

   Вологість дров 20-40% (140-210 м/куб.на год.)   25-35 одиниць. 
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   Тирсобрикет (90м/куб.на год.)   18 одиниць. 

Топку завантажувати повністю. Вугілля не спалювати. 

Рекомендований показник вхідного повітря для котла G-P.S 240 квт. 

(вентилятор WPA 140 395м/куб. мах. + процессор CRIPTON) 

   Вологість дров 40-60% (280-360 м/куб.на год.)   35-45 одиниць. 

   Вологість дров 20-40% (200-280 м/куб.на год.)   25-35 одиниць. 

   Тирсобрикет (140м/куб.на год.)   18 одиниць. 

Топку завантажувати повністю. Вугілля не спалювати. 

Рекомендований показник вхідного повітря для котла G-P.S 400 квт. 

(вентилятор 2шт WPA 140 395м/куб. мах. + процессор CRIPTON) 

   Вологість дров 40-60% (560-720 м/куб.на год.)   35-45 одиниць. 

   Вологість дров 20-40% (320-560 м/куб.на год.)   20-32 одиниць. 

   Тирсобрикет (240м/куб.на год.)   15 одиниць. 

Топку завантажувати повністю. Вугілля не спалювати. 
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