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Общи указания за безопасност и обяснение на символите
1

Общи указания за безопасност и обяснение на символите

1.1

За ваша безопасност

Инсталиране и стартиране
z Инсталирането и стартирането да се извършват
само от квалифициран персонал.
z Спазването на ръководството е задължително с
цел гарантиране на безаварийно
функциониране.
z Отоплителният котел да се използва само по
предназначение.
z При инсталирането и работния режим да се
спазват специфичните за страната предписания
и норми! В това число влизат напр.: Местни
разпоредби за монтаж, за вентилационната
арматура и арматурата за извеждане на
отработените газове и комина както и за
свързването към горивото и електрическата
мрежа.
z Да не се променят частите, отвеждащи
отработените газове.
Поддръжка и реконструкция
Препоръки към клиента:
z Сключване на договор за инспекция и поддръжка
с упълномощена специализирана фирма и
ежегодна поддръжка на отоплителната
инсталация.
z Потребителят носи отговорност за
безопасността и екологичността на
отоплителната инсталация (Федерален закон за
защита от емисии).
z Да се използват само оригинални части!
Обучение на клиента
z На клиента да се разясни начинът на
функциониране и обслужване на отоплителната
инсталация.
z На клиента да се укаже, че няма право да
прави промени или ремонти.
Прочетете и спазвайте указанията за
безопасност и правилата за поведение:
Опасност за живота поради незачитане на
собствената безопасност напр. при пожар.

1

Опасност от експлозия при мирис за газ
z Затворете газовия кран (Æ страница 44).
z Отворете прозорците.
z Активирането на електрически шалтери е
забранено.
z Изгасете откритите пламъци.
z Отвън: Свържете се по телефона с фирмата,
захранваща ви с газ, и компетентна
специализирана фирма.
Опасност от отравяне при мирис за отработени
газове
z Изключете отоплителната инсталация
(Æ страница 44).
z Отворете вратите и прозорците.
z Уведомете компетентна специализирана фирма.
Опасност за живота от електрически ток
z Връзката с електрическата мрежа трябва да се
осъществява само от специалист по
ел.инсталации. Спазвайте схемата за
ел.свързване!
z Преди инсталиране: Прекъснете захранването с
ел.напражение (230 V AC) по всички полюси към
отоплителния котел и всички останали
компоненти. Подсигурете срещу неволно
включване.
Опасност от пожар от експлозивни и
леснозапалими материали
z Да не се съхраняват или употребяват
леснозапалими материали или течности (хартия,
разтворител, оцветители и т.н.) в близост до
отоплителния котел.
Внимание: Увреждане на инсталацията
z Да не се замърсява въздухът за горене/стайният
въздух с агресивни вещества (халогенни
въглеводороди, напр. в спрейове, разтворители
и почистващи препарати, оцветители, лепила).
По този начин се избягва корозия.
z Да се избягва силно замърсяване на въздуха за
горене/стайния въздух с прах, спори и т.н.

z Не поставяйте никога живата си в опасност.
Вашата собствена безопасност е винаги на
първо място.

Запазваме си правото на изменения поради технически подобрения!
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1
1.2

Общи указания за безопасност и обяснение на символите
Обяснение на символите
Указанията за безопасност в текста са
обозначени в триъгълник с удивителен
знак и са подчертани в сиво.

Сигнални думи обозначават степента на опасност,
която може да възникне, ако не се спазват мерките
за намаляване на увреждания.
– Внимание означава, че могат да възникнат леки
материални щети.
– Опасност означава, че могат да възникнат леки
наранявания на хора или тежки материални
щети.
– Голяма опасност означава, че могат да
възникнат тежки наранявания на хора. В особено
тежки случаи има опасност за живота.
Указания в текста се обозначават със
съответния прилежащ символ. Те се
разграничават с хоризонтални линии
под и над текста.
Указанията съдържат важна информация в тези
случаи, когато не съществува опасност за човека
или уреда.

Запазваме си правото на изменения поради технически подобрения!
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Данни за продукта
2

Данни за продукта

2.1

Общ преглед на продукта

2

Това е нискотемпературен отоплителен котел
съгласно DIN EN 303 за работен режим на нафта
или газ с плавно управление на температурата на
котелната вода без минимална температура на
връщането.
Основните съставни части на продухвателния
отоплителен котел Логано GE615 са:
– Котелният блок трансферира генерираната от
горелката топлина към отоплителната вода.
– Мантелът на котела и топлинната изолация
предотвратяват загубата на енергия.
– Управляващото табло служи за контрол и
управление на всички електрически съставни
части на отоплителния котел.
Фиг. 1 Отоплителен котел с надувна горелка
Логано GE615
1
2
3
4

2.2

Мантел на котел (облицовка)
Топлинна изолация
Котелен блок
Управляващо табло

Употреба по предназначение

Отоплителният котел с надувна горелка
Логано GE615 е предназначен за подгрев на
отоплителна вода. Могат да се прилагат всички
нафтови респ.газови горелки, чиито модели са
тествани съгласно EN 267 или EN 676, ако техните
работни полета съвпадат с техническите данни на
отоплителния котел.
Всяка друга употреба не е по предназначение.
Произхождащите оттук увреждания не влизат в
гаранцията.

2.3

EG-декларация за съответствие
По своята конструкция и работно
поведение този продукт отговаря на
европейските директиви както и на
допълващите ги национални
изисквания. Съответствието е доказано
с CE-обозначение. Можете да намерите
декларацията за съответствие на
продукта в Интернет на адрес
www.heiztechnik.buderus.de, или да я
изисквате от компетентното
представителство на Будерус.

Запазваме си правото на изменения поради технически подобрения!
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2
2.4

Данни за продукта
Технически данни

Фиг. 2 Връзки и размери
Технически данни и размери
Размер на котела

kW

570

660

740

820

920

1020

1110

1200

Котелен глидер

Брой

9

10

11

12

13

14

15

16

Номинална
отоплителна
мощност 1)

kW

511 –
570

571 –
660

661 –
740

741 –
820

821 –
920

921 –
1020

1021 –
1110

1111 –
1200

Топлинна мощност
на горивната камера

kW

546,6 –
616,2

610,7 –
713,5

707,0 –
800,0

792,5 –
886,5

878,1 –
994,6

985,0 –
1102,0

1092,0 –
1200,0

1188,0 –
1297,0

Обща дължина на
котела (LG)

mm

1926

2096

2266

2436

2606

2776

2946

3116

Дължина на котелния
блок (LK)

mm

1804

1974

2144

2314

2484

2654

2824

2994

Вкарване котелен
глидер разглобен

mm

Ширина 1096/Височина 1640/Дълбочина 170

Вкарване котелен
блок

mm

Ширина 1096/Височина 1640/Дължина LK

Дължина на
горивната камера (LF)

mm

2375

2545

2715

Диаметър на
горивната камера

mm

680

Дълбочина на
вратата на горелката

mm

145

Тегло, нето 2)

кг

3710

3953

4147

1525

2505

1695

2747

1865

2990

2035

3232

2205

3475

Табл. 1 Технически данни и размери
1)
Забележка за Швейцария: В практическата работа посочените стойности
са понижени с оглед спазване на LRV-предписанията.
2)
Тегло без опаковка 4 – 5 % по-малко.

Запазваме си правото на изменения поради технически подобрения!
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Данни за продукта

2
Технически данни и размери

Водно съдържание

л

561

621

681

741

801

861

921

981

Съдържание на газ

л

922

1027

1132

1237

1342

1447

1552

1657

Температура на
отработените газове 1)
частично натоварване 60 %

°C

140

Температура на
отработените газове 1)
пълно натоварване

°C

170 – 180

Поток на масата
отработени газове, нафта,
частично натоварване 60 %

кг/сек

0,1537

0,1778

0,1995

0,2207

0,2479

0,2750

0,2992

0,3234

Поток на масата
отработени газове, нафта,
пълно натоварване 2)

кг/сек

0,2320
–
0,2615

0,2592
–
0,3028

0,3001
–
0,3396

0,3364
–
0,3763

0,3727
–
0,4222

0,4181
–
0,4678

0,4635
–
0,5093

0,5043
–
0,5505

Поток на масата
отработени газове, газ,
частично натоварване 60 %

кг/сек

0,1542

0,1785

0,2002

0,2215

0,2488

0,2760

0,3003

0,3246

Поток на масата
отработени газове, газ,
пълно натоварване 2)

кг/сек

0,2328
–
0,2625

0,2602
–
0,3039

0,3012
–
0,3408

0,3376
–
0,3776

0,3741
–
0,4237

0,4196
–
0,4694

0,4652
–
0,5112

0,5061
–
0,5525

CO2-съдържание, нафта

%

13

CO2-съдържание, газ

%

10

Необходимо подемно
налягане (необходима тяга)

Pa

0

Съпротивление на
отоплителния газ

mbar

4,1

4,5

5,4

5,8

Допустима температура на
подаване 3)

°C

110 4)
100 – 120 5)

Допустимо работно
свръхналягане

bar

6

Максимална времева
константа T температурен
регулатор

сек

40

Максимална времева
константа T контролен
уред/ограничител

сек

40

2,4

3,4

4,2

4,2

Табл. 2 Технически данни и размери
1)Съгласно DIN EN 303. Минималната температура на отработените газове за изчисление на
комина според DIN 4704 е по-ниска с около 12 K.
2) Данните за пълно натоварване се отнасят за горния и долния диапазон на номиналната
отоплителна мощност.
3) Предпазна граница (предпазен термостат). Максимално възможна температура на
подаване = предпазна граница (STB) – 18 K.
Пример: Предпазна граница (STB) = 100 °C, максимално възможна температура на
подаване = 100 – 18 = 82 °C.
4) Допустима температура на подаване за Швейцария.
5) Съответно на специфичните за страната норми и предписания (за всички страни)

Запазваме си правото на изменения поради технически подобрения!
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Данни за продукта

Страна

ФР Германия

Горива

Отоплителна нафта
EL според
DIN 51 603

Забележк
а

Течен газ

Природен газ

Биогаз
(особени работни
условия)

Отоплителният котел може да работи само с посочените горива.

Страна

Австрия

Горива

Отоплителна нафта
EL

Течен газ

Природен газ

Отоплителна нафта L
(лека нафта
"Schwechat 2000")
Забележк
а

Биогаз
(особени работни
условия)

Отоплителният котел може да работи само с посочените горива.
Изискванията съгласно член 15 a B-VG относно емисия и КПД са спазени.
Ако се използва отоплителна нафта L (лека нафта "Schwechat 2000"), поддръжката и
почистването трябва да се извършват два пъти годишно.

Страна

Швейцария

Горива

Отоплителна нафта
EL

Забележк
а

Течен газ

Природен газ

Биогаз
(особени работни
условия)

Отоплителният котел може да работи само с посочените горива.
Посочените стойности в таблицата "Технически данни и размери" са номинални стойности.
В практиката някои от тези стойности са частично занижени с оглед спазване на предписанията
LRV в рамките на посочения диапазон на мощност.

Страна

Полша

Горива

Отоплителна нафта
EL

Забележк
а

Течен газ

Природен газ

Биогаз (особени
работни условия)

Отоплителният котел може да работи само с посочените горива.
Според PN-91/21B-2414 (п.2.5) отоплителните котли с мощност по-голяма от 100 kW трябва да
бъдат съоръжени по строителната част с предпазно устройство за наличието на вода (SYR тип
933.1).

Страна

Всички страни

Горива

Отоплителна нафта
EL

Течен газ

Природен газ

Биогаз (особени
работни условия)

(вискозитет макс.
6,0 mm2/сек при 20 °C)
Забележк
а

Отоплителният котел може да работи само с посочените горива.
Почистването и поддръжката да се провеждат веднъж годишно. Да се контролира цялата
инсталация за безаварийно функциониране. Констатираните недостатъци да се отстраняват
незабавно.

Табл. 3 Горива

2.5

Принадлежност

Принадлежностите трябва да се вземат от актуална

търговска документация.
Използвайте само оригинални части.
Запазваме си правото на изменения поради технически подобрения!
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Предписания
3

3

Предписания
При монтажа и експлоатацията на
отоплителната инсталация да се
спазват специфичните за страната
норми и директиви!
Данните на обозначителната табелка са
меродавни и трябва да се спазват
задължително.

3.1

Помещение за монтаж
Внимание: Увреждане на инсталацията
от замръзване.
z Отоплителната инсталация да се
монтира в помещение, защитено от
замръзване.

3.2

Качество на отоплителната вода

z За правилното приложение и подготовка на
водата за пълнене и допълване да се спазва
задължително Работната книга, която е
приложена към техническата документация.
z Нанесете количеството и качеството на водата
за пълнене в работната книга.

3.3

Депониране и рециклиране

z Да се депонира на оторизирано място,
компонентите на отоплителната инсталация,
които трябва да се подменят, да се депонират с
оглед защита на околната среда.
z Опаковачният материал да се депонира с оглед
защита на околната среда.

Запазваме си правото на изменения поради технически подобрения!
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4

Монтаж

4

Монтаж

4.1

Проверка диапазона на
доставката

Доставката на отоплителния котел може да стане в
блокова (сглобена) форма или разглобена форма
(отделни котелни глидери).
z Проверете целостта на опаковката при доставка.
z Проверете дали доставката е пълна.
4.1.1

Доставка в сглобена форма

Съставна част

Брой

Опаковка

Котелен блок

1

Палет

Части от облицовката

1

Кутия

Части за монтаж

1

Кутия

Облицовка пакет A

1

Кутия

Облицовка пакет B

1

Кутия

Топлинна изолация

1

Фолиев плик

Табл. 4 Диапазон на доставката
(доставка в сглобена форма)
4.1.2

Доставка в разглобена форма

Съставна част
Преден, заден, среден
глидер с горна връзка
подаване и врата на
горелката

Брой

Опаковка

1

Палет

2–5

Палет

Части от облицовката
основна единица, 9 – 16
глидера

1

Кутия

Части от облицовката
допълнение (съдържанието
зависи от размера на котела)

1

Кутия

Части за монтаж

1

Кутия

Облицовка пакет A

1

Кутия

Облицовка пакет B

1

Кутия

Топлинна изолация

1

Фолиев плик

Средни глидери (в
зависимост от големината на
котела)

Закотвяща щанга с пакет
пружини

Табл. 5 Диапазон на доставката
(разглобена форма)

Запазваме си правото на изменения поради технически подобрения!
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Монтаж
4.2

4

Инструменти и помощни
материали

За монтажа на отоплителния котел са необходими
изброените инструменти и помощни материали
(посочените инструменти не влизат в диапазона на
доставката).
– пресов инструмент за сглобяване 2.3
– окомплектовка за монтаж (по заявка)
– ръчен чук както и дървен или гумен чук
– полукръгла пила
– отвертка (кръстата или обикновена)
– плоско длето, подложен клин, парче ламарина
– гаечен ключ SW 13, 19, 24, 36 и глух ключ SW 19
– конци за чистене, парцал за чистене
– фин шмиргел

Фиг. 3 Пресов инструмент за сглобяване 2.3
(размери в in mm)

– телена четка
– машинно масло
– разтворител (бензин или разредител)
– нивелир, метър, тебешир, ориентир
Глидери Пресов инструмент Удължители Дължина
за сглобяване на
на котелен
(обща)
котелен нипел
нипел
mm
9 – 16
1
3
3080

1
2
3
4
5
6

Контрафланец
Допълнителен фланец
Пресова единица
Съединителна щанга
Удължител
Клин (размер 2.3)

Табл. 6 Пресов инструмент за сглобяване размер
2.3 (комплект в кутията с инструменти)

4.3

Препоръчителни отстояния от
стените

За лесния монтаж на котела както и за почистване
и поддръжка, спазвайте препоръчаните отстояния
от стените. Да се спазват най-малко посочените
минимални отстояния (стойности в кавички).
Да се отчете необходимото място за отваряне
вратата на горелката.
Вратата на горелката може да се закачи отляво или
отдясно респ.да се отваря наляво или надясно.
Отстоянието на стената до шарнира трябва да
отговаря минимум на обслужващото разстояние на
горелката (AB). Препоръчано отстояние от стената
AB + 100 mm.
При намаляване отстоянията до стената
почистването с окомплектовката за почистване
(принадлежност) не е възможно. Алтернативно
могат да се използват по-къси (около 1 m)
почистващи уреди, които могат да се монтират, или
да се извършва мокро почистване.
Размер на котела
kW
570 – 820
920 – 1200

Глидери
9 – 12
13 – 16

Отстояние A (mm)
препоръчително
2300
3000

минимум
1400
1500

Табл. 7 Препоръчани и минимални отстояния от
стените

Фиг. 4 Помещение за монтаж с отопителен
котел (размери в mm)

Запазваме си правото на изменения поради технически подобрения!
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4
4.3.1

Монтаж
Фундамент и подложка на котела

Поставете отоплителния котел върху фундамент с
височина 50 – 100 mm (спазвайте отстоянията от
стените). Фундаментът трябва да бъде равен и
хоризонтален. Предният кант на котела трябва да
завършва с канта на фундамента.
Като принадлежност се предлага
шумозаглушителна подложка. Тази
подложка предотвратява трансфера на
шумовете към фундамента на котела.
Ако подложката (принадлежност) на котела не се
използва, при изграждането на фундамента трябва
да се положи ъглов стоманен профил с размер
100 x 50 x 8 mm или плосък стоманен профил с
размер 100 x 5 mm.
Брой глидери

L1
(фундамент)

L2 (дължина на
стоманата)

9

1670

1470

10

1840

1640

11

2010

1810

12

2180

1980

13

2350

2150

14

2520

2320

15

2690

2490

16

2860

2660

Фиг. 5 Размери на фундамента

Табл. 8 Размери на фундамента за дължината на
ъгловия респ.плоския стоменен профил

Запазваме си правото на изменения поради технически подобрения!
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4.4

4

Монтаж на котелния блок

Има разлики между доставката в разглобена и
сглобена форма. При блоковата доставка
котелният брок е фабрично монтиран и е проведен
тест за плътност. Ако монтираният котелен блок не
може да бъде поставен респ.вмъкнат поради
местните особености, то доставката в разглобена
форма позволява монтаж на котелния блок на
място.
На следващите страници е описан монтажът на
котелния блок при доставка в разглобена форма.
За по-нататъшния монтаж на блоковата доставка
Æ виж глава 4.5, страница 19.
4.4.1

Ред на котелните глидери
Внимание: Опасност от нараняване
от неправилно осигурени котелни
глидери.
z При транспортирането на котелните
глидери използвайте пригодни
транспортни средства, напр. количка
с колани, количка със стълби или на
степени.
z При транспортирането върху
транспортното средство осигурете
котелните глидери срещу падане.

Фиг. 6 Монтиран котелен блок
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Фундамент респ.шумозаглушителна подложка
Колектор за отработените газове
Заден глидер
Среден глидер с връзка подаване
Среден глидер
Закотвяща щанга
Стрелка за посоката на вграждане
Преден глидер
Врата на горелката с платка на горелката

z Подсигурете котелните глидери с
помощните средства за монтаж
(принадлежност) срещу наклоняване.
Първо завийте здраво задния глидер
към помощното средство за монтаж
(Æ фиг. 7).
Монтажът на котелния блок се извършва винаги
отзад напред, т.е. задният глидер (Æ фиг. 6, 3) се
монтира винаги първи, а предният глидер
(Æ фиг. 6, 8) винаги последен.
При сглобяването спазвайте стрелката с посоката
на вграждане (Æ фиг. 6, 7) на котелните глидери!
Спазвайте правилното позициониране на средния
глидер с горната връзка подаване (Æ фиг. 6, 4)!
Монтирайте котелния блок според следващите
указания и фигури!
Помощното средство за монтаж се
предоставя по заявка.

Фиг. 7 Заден глидер с монтирана монтажна
окомплектовка

Запазваме си правото на изменения поради технически подобрения!
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4
4.4.2

Монтаж
Сглобяване на котелния блок

Подготовка на котелните глидери
z Свалете гайките и подложните шайби от
щифтовите винтове на нипелите на котелните
глидери, преди да вградите задния и предния
глидер.
z Изправете задния глидер и го подсигурете срещу
падане с помощното средство за монтаж
(Æ виж фиг. 7 и отделно ръководство за
помощните средства за монтаж).
z Отстранете с пила евентуалните налични
остатъци.

Фиг. 8 Отстраняване на остатъци от нипела
z Почистете уплътняващите улеи при
необходимост с телена четка и парцал.
Внимание: Опасност от изгаряне
от лесно запалими почистващи
материали.
z Спазвайте указанията за безопасност
на почистващите средства.
z Избягвайте пламъци, жарава и
образуването на искри при
употребата на почистващи
материали.
z Почистете уплътнителните повърхности на
нипела с напоен с бензин парцал.
z Намажете равномерно уплътнителните
повърхности на нипелите с миниум.
В следващия етап от монтажа ще
подготвим щуцерите за уплътнителните
съединения на котелните глидери.

Фиг. 9 Намазване на уплътнителните
повърхности на нипелите
1
2
3

Уплътнителна повърхност горен нипел
Уплътнителна повърхност долен нипел
Уплътнителен улей

Запазваме си правото на изменения поради технически подобрения!
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Монтаж

4

z Почистете щуцерите с напоен в бензин парцал и
намажете равномерно с миниум.
z Вкарайте щуцера направо в горния (размер 4,
181/70) и долния (размер 2, 119/50) нипел на
задния глидер.
z Нанесете силни кръстовидни удари с чук върху
щуцерите.
След набиването горният щуцер трябва
да стърчи с около 43 mm, а долният
щуцер с около 32 mm от съответния
нипел.
z Отстранете евентуалните остатъци с пила.
С цел залепяне на уплътнителния шнур
уплътнителните улеи трябва да са чисти
и сухи.

Фиг. 10 Набиване на щуцера

Внимание: Опасност за здравето
от освободени пари и контакт с кожата
по време на обработката на
материалите като залепващи средства,
залепващ грунд или миниум.
z Спазвайте указанията за обработка и
безопасност на опаковките на
материалите.
z Погрижете се за добрата вентилация
на работното помещение.
z Носете работни ръкавици, за да
избегнете контакт с кожата.
z Продуктът и неговият резервоар
трябва да се депонират като
специален отпадък, изискващ
контрол (специален боклук).
z Обмажете уплътненията със средство за
прилепване (слепващ грунд).

Фиг. 11 Намазване на уплътнителните улеи със
средство за прилепване
1

Уплътнителни улеи

Запазваме си правото на изменения поради технически подобрения!
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4

Монтаж

z Положете еластачния уплътнителен шнур в
уплътнителния улеи на предната страна на
задния глидер, като започнете в горната област
на щуцера, и притиснете леко.
z На местата на съединение припокрийте
краищата с около 2 cm и притиснете добре един
към друг.
Развийте уплътнителния шнур
(KM-шнур) от доставената ролка до
необходимата дължина. Изтеглете
хартиената подложка на уплътнителния
шнур при полагането в уплътнителния
улей (не разтегляйте).
z Не оставяйте уплътнителния шнур да се
припокрие на местата на съединяване
(Æ фиг. 12, 3).
Фиг. 12 Поставяне на уплътнителния шнур
(KM-шнур)
1
2
3

Подгответе първия среден глидер
(с горна връзка подаване):

Уплътнителни улеи
Уплътнителен шнур
Места на съединяване

z Почистете уплътнителните повърхности на
нипела с напоен с бензин парцал.

z Почистете с пила евентуалните налични
остатъци от щуцерите.
z Уплътителните пружини трябва да са чисти и
сухи и евентуално да се почистят.
Внимание: Опасност за здравето
от освободените пари по време на
обработката на материалите като
прилепващо средство, прилепващ грунд
или миниум.
z Спазвайте указанията за обработка и
безопасност на опаковките на
материалите.
z Подгрижете се за добра вентилация
на работното помещение.
z Носете работни ръкавици, за да
избегнете контакт с кожата.
z Продуктът и неговият резервоар
трябва да се депонират като
специален отпадък, изискващ
контрол (специален боклук).

Фиг. 13 Подготовка на средния глидер
1
2

Уплътнителна повърхност на щуцера
Уплътнителни прижуни

z Намажете уплътнителните повърхности на
нипелите с миниум.
z Намажете уплътнителните пружини с
прилепващо средство (прилепващ грунд).

Запазваме си правото на изменения поради технически подобрения!
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z Поставете средния глидер с връзка подаване с
горния и долния нипел върху щуцера в задния
глидер, стрелката за посоката на вграждане
трябва да сочи назад.
За улесняване на монтажа поставете
котелния глидер, който трябва да се
монтира, първо към щуцера на горния
нипел. Най-накрая може да се извърши
нивелиране на котелния глидер към
долния нипел.
z Набийте първия среден глидер с дървен или
гумен чук към задния глидер.
Преди да се поставят щуцерите към
следващия среден глидер, сглобеният
частичен котелен блок трябва да се
пристегне с пресов инструмент за
сглобяване.

Фиг. 14 Набиване на среден глидер
1
2
3
4
5

Връзка подаване
Горен нипел
Стрелка с посока за вграждане
Долен нипел
Дървен или гумен чук

Приложение на пресовия инструмент
за сглобяване на котли 2.3
(Æ фиг. 3, страница 11).
z Вкарайте фланеца под налягане със затягащите
гайки върху пристягащите щанги.
z Изтеглете една пристягаща щанга през горния и
една през долния нипел на котелния блок.
z Вкарайте контрафланеца върху пристягащата
щанга и подсигурете с клин.
z Задръжте пристягащата щанга в средата на
нипела и притегнете леко пресовия инструмент
за сглобяване със затягаща гайка.
Внимание: Увреждане на котела
от грешно затягане на котелния глидер
или твърде високо налягане.
z Имайте предвид, че след набиването
щуцерите трябва да прилягат
неувредени и директно в глидерите
на котела.
z Никога не затягайте повече от едно
щуцерно съединение на един процес
на пресиране.

Фиг. 15 Приложение на пресовия инструмент за
сглобяване
1
2
3
4

Пресов инструмент за сглобяване (долен нипел)
Пресов инструмент за сглобяване (горен нипел)
Фланец под налягане (горе)
Фланец под налягане (долу)

z Когато нипелите на котелните
глидери се срещнат, не трябва да се
пресира повече.

Запазваме си правото на изменения поради технически подобрения!
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z Поставете ключа с тресчотка върху затягащата
гайка и пристегнете котелните глидери с
равномерно затягане.
Внимание: Опасност от инцидент
от умора на материала. Неправилно
поставени или лошо поддържани
пресови инструменти за сглобяване
могат да се скъсат.
z Не работете никога директно пред
пресовия инструмент за сглобяване,
докато той се намира под напрежение
от затягането.
z Уверете се, че пред пресовия
инструмент за сглобяване няма хора.
z Освободете и отстранете пресовия инструмент
за сглобяване.
z Проверете правилната позиция на щуцера.
Внимание: Увреждане на пресовия
инструмент за сглобяване!
Ако процесът на пресиране се извършва
с развити винтови съединения на
затягащите щанги, пресовият
инструмент за сглобяване може да се
увреди или разруши.
z Преди всяка употреба контролирайте
и при необходимост дозатягайте
затягащите щанги. Ако затягащата
щанга е напълно завита и не се вижда
резба, то тя е правилно
позиционирана.
z Резбата трябва да се поддържа
винаги чиста. Замърсената резба
може да увреди пресовата щанга по
време на процеса на стягане.
z Резбата трябва винаги да бъде
достатъчно намазана.

Фиг. 16 Пресов инструмент за сглобяване 2.3
1
2

Винтово съединение на затягащата щанга (развито)
Винтово съединение на затягащата щанга (правилно
позиционирано)

Фиг. 17 показва средния глидер с връзката
подаване. Щуцерите за монтаж на следващия
среден глидер са поставени в съответните нипели.
Уплътнителният шнур е вече поставен в
уплътнителния улей. Както е посочено при задния
глидер (Æ фиг. 12, страница 16), тук еластичният
шнур също е прекъснат. За улесняване на монтажа
котелният глидер е изравнен с клинове на краката
на котелния глидер. Клиновете на краката на
котелния глидер също така намират приложение за
по-късно изравняване на готовия котелен блок.

Фиг. 17 Приложение на клиновете на краката на
котелния глидер
1
2

Уплътнителен шнур (прекъснат)
Клин на краката на котелния глидер

Запазваме си правото на изменения поради технически подобрения!
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Всички останали котелни глидери се монтират
както е описано. Най-накрая се монтира предният
глидер.
След поставянето на предния глидер,
развийте пресовия инструмент за
сглобяване, но не го сваляйте. Първо
поставете закотвящите щанги.
Внимание: Увреждане на инсталацията
от твърде ниско пресоващо налягане.
z Не развивайте пакета с пружини.
Използвайте пакета само в
оригинално състояние.
z Поставете закотвящите щанги с монтираните
пакети пружини отляво и отдясно, отгоре и
отдолу до нипелите на котелния блок в
чугунените палци.
z Завийте ръчно по една гайка на всяка резбована
закотвяща щанга и затегнете на ръка.
z Сега затегнете гайките на закотвящите щанги 1
до 1½ завъртания.
z Изравнете котелния блок по вертикалата и
хоризонталана върху фундамента
респ.шумозаглушителната подложка
(Æ виж глава 4.3.1, страница 12). За тази цел
използвайте доставените клинове на краката на
котелните глидери (Æ фиг. 17, страница 18).

Фиг. 18 Поставяне на закотвящата щанга
1
2
3

Закотвящи щанги (долу)
Закотвящи щанги (горе)
Закотвяща щанга с пакет пружини

z Свалете пресовия инструмент за сглобяване.
По време на следващия етап от монтажа се
вгражда захранващата тръба
(Æ виж глава 4.6, страница 20).

4.5

Изравняване на котелния блок –
при доставка в сглобена форма

z Прережете осигурителните ленти.
z Свалете палета.
Опасност: Опасност за живота
от падащи товари.
z За свалянето на котелния блок от
палета спазвайте указанията за
транспорт от допълнителната
притурка (закрепена на
котелния блок).

Фиг. 19 Котелен блок върху палет
1
2

Осигурителни ленти
Палет

Запазваме си правото на изменения поради технически подобрения!
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Изравнете котелния блок по вертикалата и
хоризонталата върху фундамента
респ.шумозаглушителната подложка. За тази цел
използвайте доставените клинове на краката на
котелния глидер.
След изравняването на котелния блок свалете
транспортните предпазители от горния и долния
нипел.
На следващите страници е описано
вграждането на захранващата тръба, на
потопяемата гилза и блокиращата
тръба. Етапите на монтаж при
доставката в сглобена и разглобена
форма са еднакви.

Фиг. 20 Отстраняване на транспортния
предпазител
1
2
3

4.6

Горен нипел
Долен нипел
Транспортен предпазител

Вкарване на захранващата тръба
(кутия части за монтаж)

Захранващата тръба при отоплителни котли с
9 – 11 глидера се състои от 2 части, а при
отоплителни котли с 12 – 16 глидера от 3 части.
z Изтеглете плоското уплътнение над
захранващата тръба.
z Вкарайте захранващата тръба в горния котелен
нипел отпред.
z Затворете с глух фланец.
За да може отворите за изпускане на
захранващата тръба да стоят под
правилния ъгъл, палецът на
затварящата ламарина на
захранващата тръба трябва да бъде
поставен в отвора на горния котелен
нипел.
z Поставете палеца на затварящата ламарина в
канала на горния котелен нипел.

63044900-16.1K

Фиг. 21 Уплътняване на захранващата тръба
1
2
3
4
5

Плоско уплътнение
Глух фланец
Палец
Захранваща тръба
Канал горен котелен нипел

Запазваме си правото на изменения поради технически подобрения!
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Уплътняване на потопяемите
гилзи (кутия части от
облицовката)

Потопяема гилза R ¾"
z Уплътнете потопяемата гилза R ¾" отпред
(дължина: 110 mm) в горния резбован отвор R ¾"
на връзката подаване.
Потопяема гилза R ½"
z Уплътнете потопяемата гилза R ½" отпред
(дължина: 110 mm) в долния резбован отвор R ½"
на връзката подаване.

Фиг. 22 Уплътняване на потопяемите гилзи
1
2

4.8

Потопяема гилза R ¾"
Потопяема гилза R ½"

Вкарване на блокиращата тръба
(кутия часто от окомплектовка)

z Монтирайте върху долния котелен нипел зад
фланеца (дължина на канта: 130 mm) с R ¾"
отвор на резба за връзката за изтакане.
z Монтирайте крана за изтакане (ПИК-кран) от
страна на строителната част.
ПИК-кранът (пълнене и изтакане),
монтиран по строителната част, тук се
използва само като кран за изтакане.

Фиг. 23 Монтаж на фланеца
1
2

Връзка за пълнене и изтакане
Долен котелен нипел (отзад)

Запазваме си правото на изменения поради технически подобрения!
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z Вкарайте елемента на блокиращата тръба с
пружината (L3) първо в долния котелен нипел.
z Останалите елементи на блокиращата тръба (L2)
закачете един в друг според детайлната схема.
z Най-накрая закачете елемента на блокиращата
тръба с накрайника (L1).
z Затворете долния котелен нипел с плоското
уплътнение и глухия фланец.
Дължината и броят на елементите на
блокиращата тръба зависят от размера
на котела и могат да се снемат от
долната Æ табл. 9.
Елементи
L1

L2

L3

9

10

11

12

13

14

15

16

480 mm

1

–

–

1

–

1

–

–

650 mm

–

1

1

–

1

–

1

1

510 mm

1

1

–

2

2

–

–

3

680 mm

–

–

1

–

–

2

2

–

450 mm

1

Фиг. 24 Вкарване на блокиращата тръба
1
2
3
4
5

Елемент на блокиращата тръба L3
Елемент на блокиращата тръба L1
Плоско уплътнение
Глух фланец
Елемент на блокиращата тръба L2

Табл. 9 Дължина и брой на елементите на
блокиращата тръба

Запазваме си правото на изменения поради технически подобрения!
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Провеждане на теста за плътност на котелния блок
(само при доставка в разглобена форма)

Тест за плътност на котелния блок се прави само
при доставка в разглобена форма. При доставката
в сгобена форма тестът за плътност е фабрично
проведен.
За по-нататъшния монтаж при доставка в сглобена
форма (Æ виж глава 4.11.4, страница 26).
4.9.1

Подготовка на теста за плътност
Внимание: Опасност от инциденти
от неспазване на разпоредбите за
безопасност.
z Трябва да се спазват съответните
специфични за страната норми,
разпоредби за работна безопасност и
предписания относно провеждането
на тестове за плътност.

z Затворете връзките за подаване и връщане
(фланец връзка подаване с обезвъздушителна
арматура).
Внимание: Увреждане на инсталацията
от свръхналягане.
z По време на теста за плътност
котелният блок не трябва да бъде
свързан към тръбопроводната
система на отоплителната
инсталация.
z Напълнете бавно котелния блок с вода от
връзката за пълнене и изтакане. Обезвъздушете
котелния блок през връзката подаване на котела
с обезвъздушител.
4.9.2 Провеждане на теста за плътност
Тестът за плътност трябва да се провежда с
изпитвателно налягане от 8,6 bar (съответно на
изискванията на европейските директиви за
уредите под налягане).
За измерване на налягането използвайте
манометър клас 1,0.
z Източете водата от крана за пълнене и изтакане
(Æ фиг. 23, 1, страница 21) пред връзката по
водната част или при неуплътнено нипелно
съединение.
4.9.3 Неуплътнено нипелно съединение
Ако по време на теста за плътност се установят
неуплътнени нипелни съединения, процедирайте
както е описано по-долу.

Фиг. 25 Разделяне на котелния блок

z Демонтирайте захранващата и блокиращата
тръба.
z Свалете гайките на закотвящите щанги и самите
щанги.
z Разделете котелния блок на неуплътнените
места като поставяте (набивате) плоски клинове
или длета на съответните места, горе и долу
между глидерите (Æ фиг. 25).

z За повторния монтаж използвайте задължително
нови щуцери и ново уплътнение.
z Затегнете наново котелния блок с пресовия
инструмент за сглобяване.
z Повторете теста за плътност.

Запазваме си правото на изменения поради технически подобрения!
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4.10 Свързване на котела по водната част
При свързването на отоплителния котел към
тръбопроводната мрежа спазвайте следните
указания. Тези указания са важни за
безпроблемния режим на работа.
Внимание: увреждане на инсталацията
от неуплътнени връзки.
z Инсталирайте свързващи проводи
към връзките на отоплителния котел
без напрежение.
z Монтирайте кран за пълнене по
строителната част на
тръбопроводната система (връщане)
на отоплителната инсталация.
Внимание: увреждане на инсталацията
от отлагания, прегряване на места,
шумове и корозия.
z Изплакнете основно съществуващата
отоплителна инсталация, преди да
свържете отоплителния котел към
тръбопроводната мрежа.
z Ние ви препоръчваме да вградите
калоуловителна арматура към
връщането на отоплителната
инсталация с цел избягване на
увреждания на котела.
На горния котелен нипел при по-късното свързване
на връщането се монтира фланец с шийка за
заваряване (със заварен тръбопровод).
Изобразени са фланец с шийка за заваряване и
плоско уплътнение.
z Фланецът за връзката подаване се използва за
по-късното свързване на подаването.
При заявка може да се достави
предпазна арматурна група за котела.

Фиг. 26 Монтаж на свързващия фланец
1
2
3
4
5

Фланец връзка подаване
Плоско уплътнение
Горен котелен нипел (връзка връщане)
Плоско уплътнение
Фланец с шийка за заваряване
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4.11 Монтаж на частите от облицовката и вратата на горелката
(доставка в разглобена форма)
При доставката в сглобена форма вратата на
горелката, колектора за отработените газове и
двата капака за почистване са вече монтирани.
4.11.1 Поставяне на колектора за отработените
газове
За уплътнение на връзката между котела и
колектора за отработените газове се поставя
СС-уплътнителен шнур (шнур от стъклен фазер със
силиконово покритие).
z Залепете СС-уплътнителния шнур (с дължина
около 1500 mm) в улея към задния глидер със
силиконово лепило.
z Положете уплътнителния шнур така, че неговият
край да се намира в горната област на улея.
z Поставете колектора за отработените газове
върху четирите щифтови винта към задния
глидер и завийте с подложни шайби и гайки.

Фиг. 27 Поставяне на колектора за
отработените газове
1
2
3
4
5
6

Съединение на уплътнителния шнур в
горната област на улея
Уплътнителен шнур
Колектор за отработените газове
Щифтови винтове
Заден глидер
Щифтови винтове

4.11.2 Завиване на капака за почистване към
задния глидер
На фиг. 28 е изобразен готовомонтираният заден
глидер с капаци за почистване към колектора за
отработените газове и капаци за почистване към
задния глидер.
z Залепете СС10-уплътнителния шнур (дължина
около 800 mm) в улея към задния глидер със
силиконово лепило (съединение на
уплътнителния шнур горе).
z Завийте капаците за почистване на задния
глидер с подложните шайби и гайките.

Фиг. 28 Завиване на капаците за почистване
1
2
3
4

Капак за почистване към колектора за
отработените газове
Капак за почистване към колектора за
отработените газове
Капак за почистване към задния глидер
Капак за почистване към задния глидер
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4.11.3 Монтаж на вратата на горелката
Шарнирните оси на вратата на горелката са
фабрично монтирани отдясно. За лявото окачване
трябва да демонтирате шарнирните оси от дясната
страна и да ги монтирате от лявата страна на
вратата на горелката.
z Сложете няколко капки силиконово лепило на
отстояние от 15 – 20 cm в уплътнителните улеи
към предния глидер.
z Поставете СС-уплътнителния шнур в
уплътнителния канал на предния глидер.
Позиционирайте съединението на
уплътнителния шнур странично.
z Завийте шарнирните куки (дясно окачване) с по
два шестограмни винта M12 x 55 към предния
глидер. За ляво окачване завийте съответно от
лявата страна.
z Закачете вратата на горелката с шарнирните оси
в шарнирните куки.

Фиг. 29 Монтаж на вратата на горелката
1
2
3
4
5
6

Шарнирни куки (горе)
Съединение на уплътнителния шнур (странично)
Шарнирни куки (долу)
Шарнирни оси (долу)
Отвори във вратата на горелката
Шарнирни оси (горе)

4.11.4 Полагане на плочите за управление на
отоплителния газ
Отоплителният котел, състоящ се от
16 глидера, няма плочи за управление
на отоплителния газ.
Има два вида плочи за управление на
отоплителния газ със съпровиден
профил и с вълнообразен профил.
Плочите за управление на
отоплителния газ със сърповиден
профил са разделени на две. При
комплектуването на дадена линия на
отоплителния газ с плочи със
сърповиден профил, задължително
имайте предвид, че двете частични
плочи са закачени една в друга. На
Æ фиг. 31, страница 27 са изобразени
частичните плочи, закачени една в
друга.
z Свалете плочите за управление на отоплителния
газ от кутията с части за облицовка и ги положете
според излятото описание (Æ виж фиг. 30,
страница 26, фиг. 31, фиг. 32, страница 27 и
долната табл. 10, страница 27).

Фиг. 30 Полагане на плочите за управление на
отоплителния газ (котелен блок
с 9 глидера)
1
2

Плочи за управление на отоплителния газ със
сърповиден профил (частични плочи)
Плочи за управление на отоплителния газ със
сърповиден профил (закачени една в друга)
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сърповиден профил (частична плоча)
Плоча за управление на отоплителния газ с
вълнообразен профил

Фиг. 31 Полагане на плочите за управление на
отоплителния газ (котелен блок с
13 глидера)
1
2

Фиг. 32 Полагане на плочите за управление на
отоплителния газ (котелен блок с
15 глидера)

Плоча за управление на отоплителния газ със
сърповиден профил (частична плоча)
Плоча за управление на отоплителния газ със

Брой глидери

Брой плочи за управление на отоплителния газ
горе ляво

горе дясно

долу ляво

долу дясно

9

2 x сърповиден
профил

2 x сърповиден
профил

2 x сърповиден
профил

2 x сърповиден
профил

10

2 x сърповиден
профил

2 x сърповиден
профил

2 x сърповиден
профил

2 x сърповиден
профил

11

2 x сърповиден
профил

2 x сърповиден
профил

2 x сърповиден
профил

2 x сърповиден
профил

12

1 x вълнообразен
профил

1 x вълнообразен
профил

2 x сърповиден
профил

2 x сърповиден
профил

13

2 x сърповиден
профил

2 x сърповиден
профил

1 x вълнообразен
профил

1 x вълнообразен
профил

14

1 x вълнообразен
профил

1 x вълнообразен
профил

1 x вълнообразен
профил

1 x вълнообразен
профил

15

–

–

1 x вълнообразен
профил

1 x вълнообразен
профил

16

–

–

–

–

Табл. 10 Брой плочи за управление на отоплителния газ

Запазваме си правото на изменения поради технически подобрения!

Ръководство за монтаж и поддръжка Отоплителен котел с надувна горелка Логано GE615 • издание 02/2006

27

4

Монтаж

4.12 Пълнене на отоплителната инсталация и тест за плътност
За да не се образуват по време на работен режим
неуплътнени места, трябва да се проведе тест за
плътност на отоплителната инсталация преди
първия пуск в експлоатация. Упражнете върху
отоплителната инсталация налягане, което да
отговаря на налягането на предпазния вентил.
Внимание: увреждане на инсталацията
Ако отоплителната инсталация се
пълни в топло състояние,
температурните напрежения могат да
предизвикат разкъсвания.
Отоплителният котел губи своята
плътност.
z Отоплителната инсталация трябва да
се пълни само в студено състояне
(температурата на подаване може да
възлиза на максимум 40 °С).

6304 4901-04.0K

Фиг. 33 Манометър за затворени инсталация
1
2
3

Червена стрелка
Стрелка на манометъра
Зелена маркировка

z По време на работен режим
отоплителната инсталация не трябва
да се пълни през ПИК-крана на
отоплителния котел. Пълненето може
да се извършва само от крана за
пълнене в тръбопроводната система
(връщане) на отоплителната
инсталация.
z Отчетете качеството на водата
според Работната книга и нанесете
количествата вода за пълнене и
нейните качества.
z Затворете шлауха към водния кран. Свържете
шлауха, пълен с вода, към гилзата на шлауха на
ПИК-крана. Подсигурете със самозатягащи
ленти за шлауха и отворете ПИК-крана.
z Напълнете бавно отоплителната инсталация. По
време на този процес наблюдавайте показанието
(манометър/хидрометър).
z Затворете водния кран и ПИК-крана, когато
желаното работно налягане (напр. 1,5 bar)
респ.ниво на напълване бъде достигнато.
z Обезвъздушете отоплителната инсталация през
обезвъздушителните вентили на радиаторите.
z Ако работното налягане спадне при
обезвъздушаването, допълнете вода още
веднъж.
z Свалете шлауха от ПИК-крана.

Фиг. 34 Хидрометър за отворени инсталации
1
2
3

Стрелка на хидрометъра
Зелена стрелка
Червена маркировка
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4.13 Монтаж на горелката
В тази глава ще ви разясним принципното
монтиране на горелката.
Внимание: увреждане на инсталацията
от грешна горелка.
z Могат да се прилагат само горелки,
които отговарят на техническите
предпоставки на отоплителния котел
(Æ виж глава 2.4, страница 6).
z Затворете вратата на горелката и завийте с
четирите шестограмни винта M16 x 140 към
посочените позиции.
z Затегнете шестограмните винтове равномерно
на кръст.
z Изрежете или пробийте плочата на горелката на
мястото за монтаж според диаметъра на тръбата
на горелката.
z Пробийте отворите за закрепване на горелката
съгласно отвора на фланеца за свързване на
горелката.
По заявка могат да се доставят пробити
плочи за горелките (допълнително
оборудване).
z Завийте плочата на горелката към вратата
(уплътнение с СС-уплътнителен шнур; диаметър
10 mm).
z Завийте горелката към плочата.
z Изрежете изолиращи пръстени според
диаметъра на тръбата на горелката.
z Напълнете останалото място между топлинната
изолация на вратата на горелката и тръбата на
горелката с пригодените изолиращи пръстени.

1

z Свържете връзката за наблюдение на отвора с
горелката така, че стъклото за наблюдение да
остане защитено от отлагания.

2

Фиг. 35 Монтаж на горелката
1
2

Отвор за наблюдение
Връзка за продухване
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4.14 Свързване на отоплитения котел
от страна на отработените газове
В тази глава ще ви разясним как трябва да
свържете отоплителния котел от страна на
отработените газове.
4.14.1 Поставяне на уплътнителния маншет за
отработените газове (принадлежност)
За по-доброто уплътняване на
отоплителния котел/тръбата за
отработени газове ние ви препоръчваме
да използвате уплътнителен маншет за
тръбата за отработените газове
(принадлежност).
z Вкарайте тръбата за отработените газове до
упор върху щуцена на колектора за отработените
газове.
z Положете уплътнителния маншет за тръбата за
отработените газове горе около тръбата за
отработените газове и щуцена на колектора за
отработените газове, припокривайки краищата.
z Положете скоби с модулна резба над
уплътнителния маншет за тръбата на
отработените газове. Една от скобите с модулна
резба трябва да притиска щуцена на колектора, а
друга тръбата за отработените газове.
z Затегнете скобите с модулна резба.
Уплътнителният маншет на тръбата за
отработените газове трябва да приляга гладко и
плътно.
Ако е необходимо дозатегнете скобите с
модулна резба.

Фиг. 36 Монтаж на уплътнителния маншет на
тръбата за отработени газове
1
2
3
4
5
6

Уплътнителен маншет на тръбата за
отработените газове
Датчик за температурата на отработените газове
Муфа
Тръба за отработените газове
Скоби с модулна резба
Колектор за отработените газове

4.14.2 Монтаж на датчика за отработените
газове (принадлежност)
z Заварете муфата в тръбата за отработените
газове на разстояние от колектора, равно на
2 x диаметъра на тръбата за отработените
газове (A).
z Монтирайте датчика за отработените газове
според специалното ръководство за монтаж.
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4.15 Монтаж на котелния мантел
4.15.1 Поставяне на топлинната изолация
Доставената топлинна изолация отговаря на
размера на котела.
z Подредете топлинната изолация според
схемата, изобразена на Æ фиг. 38 върху
котелния блок (цифрите отляво до котелните
блокове, изобразени отгоре, отговарят на броя
на котелните глидери).
z Вкарайте топлинната изолация под котелния
блок. Краката на котелните глидери трябва да
попаднат в отворите на топлинната изолация.

Фиг. 37 Котелен блок с топлинна изолация
1

Топлинна изолация

Фиг. 38 Топлинна изолация за различните размери котли (размери в mm)
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4.15.2 Монтаж на траверсите
z Поставете напречните траверси горе отпред
върху чугунените гърбици и затегнете с
шестограмни винтове (M8 x 12). Абкантът на
предната траверса трябва да сочи напред.
z Поставете напречна траверса горе отзад върху
чугунената гърбица и закрепете с шестограмни
винтове (M8 x 12). Абкантът на задната траверса
трябва да сочи назад.
z Поставете надлъжните траверси странично
върху напречните траверси и закрепете с
ламаринени винтове. Абкантовете на
надлъжните траверси трябва да сочат назад,
докато продълговатите отвори трябва да бъдат
позиционирани по средата на котела.

Фиг. 39 Монтаж на напречните и надлъжните
траверси
1
2
3
4
5
6

Чугунена гърбица
Надлъжна траверса
Напречна траверса (горе отпред)
Напречна траверса (горе отзад)
Надлъжна траверса
Чугунена гърбица

z Закрепете долните напречни траверси съответно
към крайните крачета на глидерите с
шестограмни винтове.

Фиг. 40 Монтаж на долната напречна траверса
1
2

Напречна траверса (долу отпред)
Напречна траверса (долу отзад)
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z Поставете долните надлъжни траверси с
абкантовете навътре и продълговатия отвор
назад странично върху напречните траверси и
завийте с ламаринени винтове.
z Вкарайте топлинната изолация на задния глидер
върху щуцена за отработените газове. Разрезът
за връщането на котела трябва да сочи нагоре.
z Закачете топлинната изолация на задния глидер
с две опъвателни пружини към задната горна
траверса.
z Затворете шлица под щуцена за отработените
газове с опъвателни пружини.

Фиг. 41 Монтаж на долните надлъжни траверси
и топлинната изолация
1
2
3
4
5

Задна горна траверса
Топлинна изолация на задния глидер
Опъвателни пружини
Долна надлъжна траверса
Долна надлъжна траверса

z Вкарайте правоъгълната топлинна изолация
върху предната, горна траверса.
z Закрепете топлинната изолация с 3 опъвателни
пружини.
z Изведете кабела на горелката над топлинната
изолация странично към котелния блок надолу.
За да се избегне увреждане на кабела
на горелката при отваряне на вратата,
кабелът на горелката трябва да се
извежда винаги от страна на шарнира –
в зависимост от монтажа на вратата на
горелката.

Фиг. 42 Монтаж на правоъгълната топлинна
изолация и кабела на горелката
1
2
3

Топлинна изолация
Опъвателни пружини
Кабел на горелката
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z Завийте обтягането на кабела за горелката,
отляво или отдясно според окачването на
вратата, към долната напречна траверса
(Æ фиг. 43 – за дясно окачване вратата на
горелката).
z Вкарайте предната бленда на цокъла отпред в
долните надлъжни траверси и я закрепете към
тях.
z Монтирайте задната бленда на цокъла по същия
начин.

Фиг. 43 Монтаж на обтягането на кабела на
горелката и блендите на цокъла
1
2
3

Обтягане на кабела за горелката
Долна напречна траверса
Предна бленда на цокъла

За подреждането на страничните части
и капаците трябва да се спазва
Æ фиг. 46, страница 35.
z Вкарайте първата част на страничната стена с
долния абкант зад долната надлъжна траверса,
повдигнете леко и закачете с куки в шлицовете на
горната надлъжна траверса.

Фиг. 44 Монтаж на част от страничната стена
1
2
3

Първа част от страничната стена
Горна надлъжна траверса
Долна надлъжна траверса

z Вкарайте останалите части от страничната стена
с долния кант зад долната надлъжна траверса,
повдигнете леко и закачете с горния абкант над
горната надлъжна траверса.

Фиг. 45 Монтаж на останалите части от
страничната стена
1
2

Горна надлъжна траверса
Долна надлъжна траверса
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4.15.3 Монтаж на страничните стени и капаците
z Монтирайте страничните стени (отляво) и
капаците (отдясно) според схемата с
подреждането.

Фиг. 46 Ред на страничните стени (отляво) и капаците (отдясно) при различните размери котли
(размери в mm)
Запазваме си правото на изменения поради технически подобрения!

Ръководство за монтаж и поддръжка Отоплителен котел с надувна горелка Логано GE615 • издание 02/2006

35

4

Монтаж

z Закачете предния капак с обозначение "A" с
куките в шлицовете на надлъжната траверса и
изтеглете напред.
z Завийте капак "A" върху задната стена със
съответно един ламаринен винт към надлъжните
траверси.

Фиг. 47 Монтаж на предния капак "A"
1
2

Куки
Шлиц на надлъжната траверса

z Вкарайте капака с ширина 400 mm и обозначение
"D" с абканта под предния капак.

Фиг. 48 Монтаж на капак "D"
1
2

Преден капак
Капак "D"

Запазваме си правото на изменения поради технически подобрения!
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Преди полагането на другите части от
капаците управляващото табло
трябва да бъде монтирано,
капилярните тръби да бъдат
положени към потопяемите гилзи, а
датчиците да бъдат вкарани в
потопяемите гилзи
(Æ виж глава 4.16.1, страница 38
следва).
z Завийте горната задна стена на котела с капака
отзад към страничните стени.
z Завийте долната задна стена на котела с отвора
за връзката за пълнене и изтакане надолу към
страничните стени.

Фиг. 49 Монтаж на горната и долната задна
стена на котела
1
2

Горна задна стена на котела
Долна задна стена на котела

z Завийте лявата респ.дясната част на предната
стена със съответно четири шестограмни винта
към чугунената гърбица на вратата на горелката.
z Закачете блендата на вратата на горелката в
изводите на предната стена.

Фиг. 50 Монтаж на лявата и дясната част на
предната стена
1

Бленда на вратата на горелката

Запазваме си правото на изменения поради технически подобрения!
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4.16 Създаване на електрическата
връзка

предния капак "A" отзад.

В тази глава ще ви разясним как се монтира
управляващо табло от поредицата Логаматик 4000
и пакета с температуни датчици.
Опасност: Опасност аз живота
от електрически ток.
z Електротехническите дейности могат
да се извършват само от специалисти
със съответната квалификация.
z Преди да отворите уреда: Изключете
ел.напрежението по всички полюси и
подсигурете срещу неволно
включване.
z Спазвайте предписанията за
инсталиране.
4.16.1 Монтаж на управляващото табло
На фиг. 51 е изобразено управляващото табло и
z Развийте двата винта на капака на клемите.
Свалете капака на клемите нагоре.
Поставяне на управляващото табло
z Поставете управляващото табло напред с куките
за вмъкване в овалните отвори на предния капак
на котела.
z Изтеглете управляващото табло напред и найнакрая го наклонете назад.
Еластичните куки трябва да се вклинят отзад в
правоъгълните отвори на предния капак на
котела.
z Завийте цокъла на управляващото табло отляво
и отдясно на прехода на кабела с два
ламаринени винта.

Фиг. 51 Монтаж на управляващото табло
1
2
3
4
5
6
7

Капак на клемите
Еластични куки
Правоъгълни отвори на предния капак на котела
Куки за вкарване
Овални отвори на предния капак на котела
Преход на кабела
Преден капак на котела

Изграждане на връзката с електрическата мрежа

Запазваме си правото на изменения поради технически подобрения!
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Внимание: Увреждане на уреда
от увредени капилярни тръби.
z Имайте предвид, че при развиването
и полагането капилярните тръби не
трябва да се прегъват или притискат.
z Изведете капилярните тръби през прехода на
кабела и развийте до необходимата дължина.
z Изведете капилярните тръби до местата на
замерване на отоплителния котел.
z Въведете датчиците в съответната потопяема
гилза и подсигурете с предпазител
(увеличението на Æ фиг. 52 е завъртяно
на 180°).
z Завийте прехода на кабела (виж също
увеличение Æ фиг. 53) отляво и отдясно на
задната стена на котела.
Трябва да се изгради здрава
електрическа връзка съгласно EN 50165
респ.международните норми за
инсталиране и местните разпоредби.

Фиг. 52 Закрепване на свързващите проводници
1
2
3
4

Потопяеми гилзи
Предпазител на датчика
Преход на кабела
Кабелна муфа

z Изградете електрическата връзка според
схемата. Кабелът и капилярната тръба трябва да
бъдат вниматено изведени!
Подсигурете всички проводници с
кабелни скоби.
z Положете кабелните скоби с вложени
проводници в рамките на скобите и подсигурете
като превъртите лоста.
Монтаж на частта на задната стена и капака на
клемите
z Ако е необходимо, отчупете респ.отрежете
нащърбената част от задната стена.
z Закачете частта на задната стена с долната кука
в рамката на скобите и натиснете отгоре, докато
страничните куки се вклинят.
z Завийте капака на клемите обратно към
управляващото табло.

Фиг. 53 Монтаж на частта на задната стена
1
2

Странични куки
Част на задната стена (управляващо табло)
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4.16.2 Монтаж на пакета с температурни
датчици
Още в подаването двете потопяеми гилзи са
уплътнени (Æ виж глава 4.7, страница 21).
Датчиците се вграждат в потопяемите гилзи (датчик
на регулатора TRK, датчик STB и датчик Логаматик
FK или датчик термометър).
Датчикът STB се различава от датчика
на регулатора по страничната
вдлъбнатина.
Датчиците трябва да се подредят както следва:
z Изтеглете датчика на регулатора TRK от носача
на датчика като натиснете леко.

Фиг. 54 Пакет с температурни датчици
z Въведете датчика на регулатора в потопяемата
гилза RЅ" и подсигурете с винт.
z Въведете и фиксирайте двата датчика STB
(предпазен термостат) и Логаматик FK както и
двата датчика-глухи елемента в потопяемата
гилма R ¾".
При приложението на управляващо
табло 4212 всички датчици трябва да се
въведат в потопяема гилза R ¾".
Потопяема гилза R ½" не се използва
при приложението на това управляващо
табло.

Фиг. 55 Монтаж на пакета с температурни
датчици

Запазваме си правото на изменения поради технически подобрения!
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Стартиране на отоплителната инсталация

Тази глава описва пуска в експлоатация на
отоплителния котел с управляващо табло от
поредицата 4000. Стартирането с различните
типове управляващи табла протича по идентичен
начин.
z По време на пуска в експлоатация попълнете
протокола за пуск (Æ виж глава 5.4, страница 43).
Внимание: Увреждане на котела
от замърсен въздух за горене.
z Трябва да се осигури достатъчен
приток на въздух.
z Да не се използват или съхраняват
хлорирани почистващи препарати и
халогенни въглеводороди (напр.
спрейове, разтворители и
почистващи средства, оцветители,
лепила) в помещението за монтаж.
z Топлопроизводителят не трябва да
работи при силно прохоотделяне,
напр. при строителство в
помещението.
z Горелка, замърсена при сторителство, трябва да
се почисти преди стартиране.

5.1

Въвеждане на отоплителната инсталация в състояние на работна готовност

z Създайте необходимото нормално работно
налягане за стартиране (затворени отоплителни
инсталации) или направете настройка на
необходимото ниво на напълване (отворени
отоплителни инсталации).
z Проверете, дали плочите за управление на
отоплителния газ са правилно поставени.
Данни за качеството на отоплителната
вода Æ виж Работна книга.
Внимание: увреждане на инсталацията
от температурни напрежения.
Ако отоплителната инсталация се
пълни в топло състояние,
температурните напрежения могат да
предизвикат разкъсвания.
Отоплителният котел губи своята
плътност.
z Отоплителната инсталация трябва да
се пълни само в студено състояние
(максималната температура на
подаване може да възлиза на
максимум 40 °C).
z По време на работен режим
отоплителната инсталация трябва да
се пълни единствено от крана за
пълнене в тръбопроводната система
(връщане) на отоплителната
инсталация.

Фиг. 56 Проверка на правилното положение
на плочите за управление на
отоплителния газ
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5.1.1

Стартиране на отоплителната инсталация
Създаване на работно налягане
(затворени отоплителни инсталации)

При затворени отоплителни инсталации стрелката
на манометъра трябва да се намира в рамките на
зелената маркировка.
z Направете настройка на зелената стрелка на
манометъра на необходимото работно налягане
(минимум 1 bar свръхналягане).
z Допълнете вода за отопление респ. източете
такава през ПИК-крана, докато достигнете
желаното работно налягане.
z По време на процеса на пълнене обезвъздушете
отоплителната инсталация.

5.1.2

6304 4901-04.0K

Фиг. 57 Манометър за затворени инсталация
1
2
3

Червена стрелка
Стрелка на манометъра
Зелена маркировка

Настройка на количеството на пълнене
(отворени отоплителни инсталации)

При отворени отоплителни инсталации
хидрометърът трябва да бъде в рамките на
червената маркировка.
z Направете настройка на зелената стрелка на
хидрометъра на необходимото количество за
пълнене.
z Допълнете отоплителна вода респ.източете през
ПИК-крана, докато бъде достигнато желаното
количество на пълнене.
Фиг. 58 Хидрометър за отворени инсталации
1
2
3

5.2

Стрелка на хидрометъра
Зелена стрелка
Червена маркировка

Стартиране на управляващото
табло

От приложената техническа документация на
управляващото табло от поредицата 4000 ще
разберете, по какъв начин то се стартира.

5.3

Стартиране на горелката

z При стартирането на горелката процедирайте
според приложената техническа документация
към нея.
z Попълнете протокола за пуск в експлоатация на
горелката.
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5.4

5

Протокол за пуск в експлоатация

z Подпишете проведените работи по пуска в
експлоатация и нанесете датата.
Работи по пуска в експлоатация

Страница

1.

Извършване на проверка на налягането
за доставка в разглобена форма

страница 23

2.

Пълнене на отоплителната инсталация

страница 28

3.

Провеждане на тест за плътност на
отоплителната инсталация

страница 28

Забележки(подпис)

– нанасяне на количеството и качеството на
водата за пълнене в Работната книга
(приложена е към техническата документация)
страница 41

4.

Проверка позициите на плочите за управление на
отоплителния газ (отоплителният котел с
16 глидера няма такива плочи)

5.

Проверка плътността на провода за захранване с
гориво

6.

Стартиране на управляващото табло

виж техническа
документация към
управляващото табло

7.

Стартиране на горелката

виж документация към
горелката

8.

Контрол на температурата на отработените газове

9.

Проверка плътността на пътя на
отработените газове

10.

Проверка плътността на отоплителния котел
от страна на отоплителния газ

11.

Нанасяне на използваното гориво в съответната
таблица на Ръководството за обслужване

12.

Информиране на потребителя, предаване
на техническата документация

13.

Потвърждаване на експертния пуск в експлоатация

Печат на фирмата/подпис/дата

Табл. 11 Протокол за пуск в експлоатация
Нанесете съответното гориво в
таблицата в Ръководството за
обслужване.
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Изключване на отоплителната инсталация

6.1

Нормално изключване

z Изключете работния шалтер на управляващото
табло (позиция "0").
По този начин се изключва отоплителният котел
с всички компоненти (напр. горелка).
z Затворете главната спирателна арматура за
захранване с гориво.
Внимание: увреждане на инсталацията
от замръзване
Когато отоплителната инсталация не
работи, тя може да замръзне при
застудяване.
z Отоплителната инсталация трябва да
бъде постоянно включена.
z Източете проводите за отоплителна и
питейна вода до най-ниската точка, за
да защитите дадена изключена
отоплителна инсталация от
замръзване.

6.2

Фиг. 59 Изключване на отоплителната
инсталация
1

Работен шалтер

Поведение при авария

При авария, напр. при пожар, процедирайте както
следва:
z Не поставяйте собствения си живот в опасност.
Вашата собствена безопасност е на първо място.
z Затворете главната спирателна арматура за
захранване с гориво.
z Изключете отоплителната инсталация от
аварийния шалтер за отоплението или от
съответния битов предпазител.
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Инспектиране и поддръжка на отоплителния котел

7.1

Защо редовната поддръжка е
важна

7

Отоплителните инсталации трябва да се
поддържат редовно поради следните причини:
– за да се запази висок КПД и за да работи
икономично отоплителната инсталация
(нисък разход на гориво),
– постигане на висока работна безопасност,
– постигане на висока екологичност на горенето.
Предложете на вашия клиент годишен договор за
инспекция и поддръжка според нуждите на
отоплителната инсталация. Какви дейности трябва
да съдържа един договор, можете да разберете от
протокола за инспекция и поддръжка
(Æ виж глава 7.5, страница 50 следва).
Използвайте само оригинални резервни
части. Резервните части можете да
поръчате от каталога.

7.2

Подготовка на отоплителния
котел за почистване

z Изключете отоплителната инсталация
(Æ виж глава 6.1, страница 44).
Опасност: Опасност за живота
от електрически ток.
z Преди да отворите уреда: изключете
електрическото напрежение по
всички полюси и подсигурете срещу
неволно включване.
Опасност: Опасност за живота
от експлозия на запалими газове.
z Дейности по газопроводните части
могат да се извършват само, ако
притежавате съответната концесия
за това.
Отваряне вратата на горелката
Внимание: Увреждане на частите от
облицовката

Фиг. 60 Отваряне вратата на горелката
1
2
3

Предна част на страничната стена (отляво)
Предна част на страничната стена (отдясно)
Части от предната стена (облицовка на вратата на
горелката)

при отваряне вратата на горелката.
z Преди да отворите вратата на
горелката разкачете предните части
от страничната стена.
z Повдигнете леко частите на страничната стена
(с ръчен отвор) и ги свалете. Не демонтирайте
частите на предната стена (облицовка на
вратата на горелката).
Запазваме си правото на изменения поради технически подобрения!
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z Развийте странично фиксиращите винтове на
вратата на горелката с гаечен ключ.
z Отворете вратата на горелката.

7.3

Почистване на отоплителния
котел

Отоплителният котел може да се почиства с четки
и/или чрез мокро почистване. Уредите за
почистване могат да се доставят като
принадлежност.
7.3.1

Почистване на отопителния котел с четки

z Свалете плочите за управление на отоплителния
газ напред от линиите на отоплителния газ.
Отоплителният котел, състоящ се от
16 котелни глидера, няма плочи за
управление на отоплителния газ
(Æ виж глава 4.11.4, страница 26
следва).

Фиг. 61 Сваляне на плочите за управление на
отоплителния газ

z Свалете долната задна стена на котела.
z Развийте опъвателните пружини под щуцена за
отработените газове (Æ виж фиг. 41,
страница 33).
z Повдигнете двата края на топлинната изолация
нагоре и закрепете с опъвателни пружини.
z Свалете капака за почистване на колектора за
отработените газове.

Фиг. 62 Сваляне на капака за почистване
1
2
3
4

Топлинна изолация (повдигната)
Топлинна изолация (повдигната)
Капак за почистване на задния глидер
Капак за почистване на колектора за
отработените газове

Запазваме си правото на изменения поради технически подобрения!
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Четки за почистване (допълнително
оборудване)
С приложението на четките за почистване се
постига оптимално почистване на отоплителния
котел.
Æ фиг. 63 изобразява различните предлагани
типове четки.
Размерите на четките и техния диапазон на
приложение можете да разберете от Æ табл. 12.

Фиг. 63 Четки за почистване
Брой на
глидерите

9 - 11

Обозначение
на четката

Размери на
четките
(диаметър в mm)

4

75x110

5

60x73

8

200x80

Отоплителна повърхност за
допълнително включване

75x110

Горивна камера
Отоплителна повърхност за
допълнително включване

4
12 - 14

60x73

8

200x80

Отоплителна повърхност за
допълнително включване

75x110

Горивна камера
Отоплителна повърхност за
допълнително включване

5

60x73

8

200x80

Обозначение на
щангите
K = адаптор

Дължини на
щангите в mm

A+K

2000

A+K

2500

A+G+K

2000 + 1000

Отоплителна повърхност за
допълнително включване

5

4
15 - 16

Диапазон на приложение

Отоплителна повърхност за
допълнително включване
Горивна камера

Табл. 12 Размери на четките и диапазон на приложение
z Почистете горните и долните линии на
отоплителния газ с четки 4 и 5.
z Почистете горивната камера с четка 8.
z Отстранете остатъците от изгарянето напред
през отвора на горивната камера както и през
отворите за почистване на задния глидер и
колектора за отработените газове
(Æ фиг. 62, страница 46).
z Проверете уплътнителните шнурове на отворите
за почистване и вратата на горелката. Подновете
увредени или втвърдени уплътнителни шнурове.
Съответните уплътнителни шнурове
могат да се получат от
представителството.
Фиг. 64 Почистване на линиите на
отоплителния газ
1
2
3

Долни линии на отоплителния газ
Горивна камера
Горни линии на отоплителния газ
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z Почистете плочите за управление на
отоплителния газ с четките за почистване.
z Положете плочите за управление на
отоплителния газ в линиите на отоплителния газ
(Æ фиг. 30, страница 26 и фиг. 31 и фиг. 32,
страница 27).
z Затворете капака за почистване и вратата на
горелката. Завийте винтовете равномерно.
Закачете отново предните странични стени. При
необходимост поставете отново тапите.
z Затворете надолу топлинната изолация на
задния глидер и стегнете с опъвателни прижуни
под щуцена за отработените газове.
z Монтирайте отново долната котелна стена.
7.3.2

Мокро почистване
(химическо почистване)

При мокрото почистване използвайте почистващо
средство, което да съответства на замърсяванията
(ръжда или сажди).
Процедирайте по същия начин, както е описано за
почистването с четки (Æ виж глава 7.3.1,
страница 46).
Спазвайте ръководството за
обслужване на почистващите средства
и уреди! При определени обстоятелства
трябва да се отклоните от описаните тук
процедури.
z Покрийте управляващото табло с фолио, за да
не влиза впръсквана маса в него.
z Напръскайте линиите на отоплителия газ
равномерно с почистващ препарат.
z Затворете вратата на горелката и пуснете
отоплителната инсталация.
z Подгрейте отоплителния котел до температура
на котелната вода от минимум 70 °C.
z Изключете отоплителния котел.
z Оставете отоплителния котел да се охлади,
отворете вратата на горелката.
z Почистете линиите на отоплителния газ с четки.

7.4

Проверка работното налягане

По принцип се различават два вида отоплителни
инсталации: отворени и затворени. В практиката
отворените отоплителни инсталации се инсталират
само рядко.
Данни за качеството на отоплителната
вода (Æ виж Работна книга).

Внимание: увреждане на инсталацията
При често допълване, отоплителната
инсталация може да се увреди от
корозия и образуване на котлен камък в
зависимост от качествата на водата.
z Обезвъздушете отоплителната
инсталация.
z Проверете плътността на
отоплителната инсталация и
функционирането на разширителния
съд.
z При чести загуби на вода открийте
причината и незабавно я отстранете.
Внимание: увреждане на инсталацията
от температурни напрежения
Ако отоплителната инсталация се
пълни в топло състояние,
температурните напрежения могат да
предизвикат разкъсвания.
Отоплителният котел губи своята
плътност.
z Отоплителната инсталация може да
се пълни само в студено състояние
(температурата на подаване трябва
да възлиза на максимум 40 °C).
z По време на отоплителен режим
пълненето на отоплителната
инсталация трябва да се извършва
само през крана за пълнене в
тръбопроводната система (връщане).

Запазваме си правото на изменения поради технически подобрения!
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7.4.1

7

Проверка на работното налягане
(затворени инсталации)

При затворени отоплителни инсталации стрелката
на манометъра трябва да се намира в рамките на
зелената маркировка.
Червената стрелка на манометъра трябва да бъде
настроена на необходимото работно налягане.
Създайте работно налягане
(свръхналягане) от минимум 1 bar.
z Проверете работното налягане на
отоплителната инсталация.
Ако стрелката на манометъра е паднала под
зелената маркировка, то работното налягане е
твърде ниско и трябва да се допълни вода.
z Допълнете вода, докато бъде достигнато
желаното работно налягане.

6304 4901-04.0K

Фиг. 65 Манометър за затворени инсталация
1
2
3

Червена стрелка
Стрелка на манометъра
Зелена маркировка

z По време на процеса на пълнене обезвъздушете
отоплителната инсталация.
7.4.2

Проверка нивото на напълване
(отворени инсталации)

При отворени отоплителни инсталации
хидрометърът трябва да бъде в рамките на
червената маркировка.
z Проверете, дали стрелката на хидрометъра е в
рамките на червената маркировка.
z Ако стрелката на манометъра е паднала под
червената маркировка, допълнете вода.

Фиг. 66 Хидрометър за отворени инсталации
1
2
3

Стрелка на хидрометъра
Зелена стрелка
Червена маркировка
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Протоколи за инспекция и поддръжка

z Подпишете извършените работи по инспекцията
и нанесете датата.
Работи по инспекцията
1.
2.
3.

Протоколите за инспекция и поддръжка могат да
бъдат копирани.
Страница

Дата:______

Дата:______

Дата:______

Фирмен
печат/
подпис

Фирмен
печат/
подпис

Фирмен
печат/
подпис

Проверка общото състояние на отоплителната
инсталация
Извършване на визуален и функционален
контрол на отоплителната инсталация
Проверка на частите на инсталация,
провеждащи гориво и вода, за:
– плътност по време на работа
– тест за плътност
– видима корозия
– признаци на стареене

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

Проверка на горивната камера и
отоплителните повърхности за замърсявания,
преди това изключване на отоплителната
инсталация
Проверка на горелката (виж документация към
горелката)
Проверка функционирането и безопасносттта
на извеждането на отработените газове
(виж документация към горелката)
Проверка на водното налягане и
предварителното налягане на мембранния
разширителен съд при затворени отоплителни
инсталации
Проверка на водното налягане и
предварителното налягане при отворени
отоплителни инсталации
Проверка функционирането на бойлера за
топла вода и защитния анод срещу корозия
(виж документация към бойлера за топла вода)

47

48
следва
48
следва

Проверка настройките на управляващото
табло (виж документация към управляващото
табло)
Краен контрол на дейностите по инспекцията,
документиране на резултатите от
замерванията и тестовете
Потвърждаване на експертното инспектиране

Табл. 13 Протокол за инспекция
Ако по време на дейностите по
инспекция се установят състояния,
които изискват поддръжка, тази
поддръжка трябва да се извърши в
зависимост от потребностите. Ако се
зарежда вода за допълване, качеството
на тази вода трябва да отговаря на
данните на приложената Работна книга.
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50

Ръководство за монтаж и поддръжка Отоплителен котел с надувна горелка Логано GE615 • издание 02/2006

Инспектиране и поддръжка на отоплителния котел

Дата:_____

Дата:_____

Дата:_____

Дата:_____

Дата:_____

Дата:_____

7

Дата:_____

1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

Фирмен
печат/
подпис

Фирмен
печат/
подпис

Фирмен
печат/
подпис

Фирмен
печат/
подпис

Фирмен
печат/
подпис

Фирмен
печат/
подпис

Фирмен
печат/
подпис

Табл. 14 Продължение
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Дейности по поддръжка според потребностите

Страница

1.

Изключване на отоплителната инсталация

44

2.

46
47

4.

Демонтаж и почистване на плочите за управление
на отоплителния газ
Почистване на линиите на отоплителния газ
(отоплителни повърхности)
Почистване на горивната камера

5.

Почистване на колектора за отработени газове

47

6.

Вграждане на плочите за управление на
отоплителния газ
Проверка на уплътненията/уплътнителните
шнурове на горелката и вратата на горелката. При
необходимост подмяна
Стартиране на отоплителната инсталация

26 следва

3.

7.

8.
9.

10.

Дата:_____

Дата:_____

Дата:_____

Фирмен
печат/
подпис

Фирмен
печат/
подпис

Фирмен
печат/
подпис

47

47

41

Краен контрол на дейностите по поддръжката,
документиране на резултатите от замерванията и
контролите
Проверка функционирането и безопасността по
време на работен режим
Потвърждаване на експертното инспектиране

Табл. 15 Протокол за поддръжка
Дата:_____

Дата:_____

Дата:_____

Дата:_____

Дата:_____

Дата:_____

Дата:_____

Фирмен
печат/подпис

Фирмен
печат/подпис

Фирмен
печат/подпис

Фирмен
печат/подпис

Фирмен
печат/подпис

Фирмен
печат/подпис

Фирмен
печат/подпис

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Табл. 16 Продължение
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8

8

Аварии

Авариите на отоплителната инсталация се
изписват на дисплея на управляващото табло. Поточна информация за показанията при аварии ще
намерите в ръководството за сервиз на
съответното управляващо табло.
Внимание: увреждане на инсталацията
от замръзване.
Ако поради авария отоплителната
инсталация не работи, тя може да
замръзне при застудяване.
z Отстранете аварията незабавно и
стартирайте отоплителната
инсталация отново.
z Ако това не е възможно: Източете
проводите за питейна и отоплителна
вода до най-ниската точка.

Аварии на горелката
Аварията на горелката се сигнализира
допълнително с аварийна лампа на горелката. Поточна информация за авариите на горелката ще
намерите в техническата документация към нея.
Внимание: увреждане на инсталацията
Поради твърде честото натискане на
деблокиращия бутон може да се увреди
запалителният трансформатор на
горелката.
z Деблокиращият бутон не трябва да се
натиска повече от три
последователни пъти.
За да нулирате авариите на горелката:
z Натиснете деблокиращия бутон на горелката.

Запазваме си правото на изменения поради технически подобрения!
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Специализирана отоплителна фирма:

BBT Termotechnik GmbH, D-35573 Wetzlar
www.heiztechnik.buderus.de
info@heiztechnik.buderus.de

