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ПРИЗНАЧЕННЯ

Пелетний котел STROPUVA Pelleta мо-
дель VR (далі - котел) призначений для 
обігріву в автоматичному режимі жит-
лових будинків, будівель громадського, 
виробничого та іншого призначення, 
обладнаних водяними опалювальними 
системами. Система може бути відкри-
та або закрита з примусовою циркуля-
цією. 
Основним паливом для котла є пеле-
ти з деревини та лузги соняшника. 

КОМПЛЕКТАЦІЯ

1.  Котел пелетний      
2.  Інструкція з експлуатації 
3.  Блок управління котлом
4.  Інструкція з експлуатації блока управ-
ління котлом

Після розпакування котла перевірте цілісність і комплект-
ність поставки. 
Увага! Виробник залишає за собою право змінювати ком-
плект поставки, зовнішній вигляд виробу і компонентів 

без попереднього повідомлення. Ці зміни можуть бути не відобра-
жені в цій інструкції з експлуатації. 
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Параметри STROPUVA Pelleta VR

Модель VR60  VR70

Теплова потужність 60кВт  70кВт

Конструкція теплообмінника Циліндрична

ККД 90% 90%

Тривалість горіння ( в залежності від 
потужності )

від 19 год. до 2 діб від 19 год. до 2 діб

Розміри котла з бункером - Ширина, мм 1820 1820

Глибина, мм 1030  1030

Висота, мм 1985  1985

Діаметр гранул 6-14 мм

Максимальний тиск в контурі опалення 1,5бар

Спосіб подачі пеллет автоматичний

Місткість пеллети в бункері, л/ кг 476 / 323 476 / 323

Спосіб підпалу пелет ручний

Вхід / вихід опалювальної системи, дюйм 1 ¼

Діаметр димоходу, мм 180 мм

Витрати агропеллети, кг/год 5-13,3 6-15,5

Маса котла з бункером, нетто, кг 420 420

Опалювальна площа, м2 до 600  до 700  

Потрібна тяга димовідведення, Па 20-30

Напруга / частота 230В, 50Гц

Споживання електроенергії , Вт 150ТЕ
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1. Димохід з регулятором тяги. 
2. Корпус котла. 
3. Термоманометр. 
4. Двері оглядові. 
5. Вікно оглядової двері. 
6. Ручка-затиск двері оглядової. 
7. Ящик зольний. 
8. Двері ящика зольного. 
9. Ручка-затиск ящика зольного. 
10. Опори регульовані. 
11. Вентилятор дутьєвий. 
12. Опора. 
13. Пальник ретортний пелетний. 
14. Блок управління котлом 
15. Бункер паливний. 
16. Кришка бункеру.

КОНСТРУКЦІЯ КОТЛА 
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ливний, шнек подачі пелети, камера згоряння, 
теплообмінник, пальник ретортний пелетний, 
зольний ящик, комплект турбулізаторів, хомут 
димоходу, блок автоматики котлу. 

Бункер паливний котла. Завдяки своєму об-
сягу забезпечує ємність, необхідну для безпе-
рервної роботи котла до 60 годин (53-х годин 
для VR70) . Бункер паливний котла, при необ-
хідності, може бути підключений до системи 
подачі пелети (опція). Конструкція бункера 
забезпечує його стійке положення, зручне за-
вантаження і необхідні умови для збереження 
теплотворних якостей палива (пелети). 

Шнек подачі пелети. Шнек подачі пелети осна-
щений приводом. Забезпечує автоматичну по-
дачу пелети з завантажувального бункера в 
камеру згоряння. Управляється автоматикою 
котла. 

Обшивка котла виготовлена з оцинкованої ста-
лі з високоякісним порошковим покриттям. 
Корпус забезпечує шумоізоляцію і захист від 
випадкової взаємодії з гарячими поверхнями 
котла. Крім цього конструкція корпусу надає 
котлу естетичний вигляд, а дизайн корпусу 
гармонійно впишеться в будь-який інтер’єр. 

На передній панелі корпусу котла розташо-
вані: блок управління котлом, двері котла для 
доступу до пальника, зольного ящика та очи-
стки поверхонь теплообміну. Розташування та 
дизайн елементів забезпечують легкий доступ 
та контроль всіх компонентів котла, що вимага-
ють обслуговування. 

На верху бункеру розташовані дверцята на-
повнення бункера, яка забезпечує легкість за-
вантаження пелети.

У задній частині котла розташовані патруб-
ки для приєднання прямого та зворотного 
трубопроводів, незалежної установки запо-
біжного клапану, а також підключення димової 
труби. 

Основні компоненти котла: корпус, бункер па-

Увага! 
Уникайте попадання вологи і пилу в бун-
кер котла, це може негативно позначити-
ся на теплотворній якості палива і приве-

сти до неправильної роботи котла. 
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Зольний ящик. Місткий зольний ящик розта-
шований в нижній частині котла. Призначений 
для збору золи, отриманої в процесі спалюван-
ня пелети. Простоту доступу та обслуговуван-
ня забезпечують дверцята і спеціальна кон-
струкція рукояток зольного ящика. 
Зольний ящик знаходиться під пальником. Роз-
мір та конструкція зольного ящика дозволяють 
проводити його очищення від 2-х разів на тиж-
день. Періодичність очищення залежить від 
якості використовуваної для опалення пелети. 

Система турбулізаторів. Виконана з високо-
якісної сталі запатентованої форми. Система 
турбулізаторів та котлових пучків труб збіль-
шує площу зіткнення продуктів згорання з по-
верхнею теплообмінника та під гравітаційним 
впливом позбавляє димові гази від сажі. Таким 
чином підтримується максимальний ККД те-
плообмінника і котла в цілому.

Димохід. Використовується для підключення 
котла до димової труби. Діаметр димової тру-
би повинен бути не менше діаметра димоходу 
котла. Димова труба завжди повинна мати тягу 
не менше 20 Па та надійно відводити топкові 

Конструкція камери згоряння і автоматична 
система керування забезпечує спалювання пе-
лети з максимальним теплотворним ефектом. 

Теплообмінник. Теплообмінник виконаний з 
високоякісної сталі. Конструкція теплообмін-
ника забезпечує ефективний рівень тепло-
обміну. Теплообмінник оснащений захисним 
кожухом, який забезпечує додаткову тепло- та 
шумоізоляцію, і перешкоджає взаємодії з опі-
конебезпечними елементами конструкції. У 
передній частині розташовані ревізійні двері, 
наглядові двері тадвері зольника, котрі забез-
печують доступ як для догляду так і для про-

ведення сервісних робіт. Для забезпечення 
візуального моніторингу за станом горіння 
пальником встановлено спостережне вікон-
це, для забезпечення візуального моніторингу 
стану горіння. 

КОНСТРУКЦІЯ КОТЛА 

вання і аваріях. 

Ретортний пальник котла.

В котлі STROPUVA-Pelleta модель VR встановле-
на ефективний пелетний пальник з розшире-
ними можливостями контролю процесів спа-
лювання, і можливістю управління системою 
ГВП (бойлер непрямого нагріву), за допомо-
гою пульта управління «LUKSUS EKO R» гаран-
тує економну, автоматичну і безпечну роботу 
всього обладнання системи опалення та підго-
товки теплої води користувача.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Пелетний пальник не вимагає постійної при-
сутності людини, оскільки є автоматизованим 
пристроєм. Відмінна особливість - простота 
монтажу комплексу, легкість обслуговування, 
виняткова дешевизна і відносна всеїдність.
Котел застосовується для спалювання в авто-
матичному режимі паливних гранул діаметра 
6 - 14 мм і довжиною до 60 мм отриманих з 
деревних відходів, торфу, відходів сільського 
господарства (крім соломи), а також можливе 
застосування сухого зерна і дров або брикетів 
в ручному (напівавтоматичному) режимі.

гази. Димова труба повинна бути чистою. Все-
редині не має бути зайвих предметів або неза-
критих отворів, тощо. Не допускається підклю-
чення до димової труби інших котлів. 

Блок управління котлом, розташована на кор-
пусі котла. 
Це сучасна мікропроцесорна система, яка ке-
рує не тільки котлом, але і системою централь-
ного опалення та гарячого водопостачання. 
Блок управління котлом здійснює: автоматич-
ну подачу пелети в пальник, в залежності від 
якості палива дозволяє підібрати оптимальні 
параметри для його спалювання, керує вен-
тилятором і насосами. Дозволяє вимірювати і 
управляти температурними режимами води, 
регулювати параметри і режими роботи паль-
ника і котла в цілому. Здійснює управління 
системою ГВП та бойлером. Оповіщає про не-
обхідність проведення технічного обслугову-

Увага! Будь-які сервісні роботи з обслугову-
вання камери згоряння повинні проводити-
ся сертифікованими ТОВ «Стропува-Україна» 
фахівцями і/або сервісними службами, або 

дилерами. Роботи з обслуговування камери згоряння ви-
конуються при знеструмленому котлу. 

Увага! 
Детальний опис роботи контролера ке-
рування котла читайте в «Керівництві з 
експлуатації блока управління котлом», 

котре входить в комплект поставки котла. 
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Пальник є агрегатом багатоступінчастого типу, 
тобто він може варіювати потужність в залеж-
ності від потреб системи опалення.

Пальник з механічною чисткою. Рухомі еле-
менти системи забезпечують механічну ак-
тивацію шару палива, водночас механічна 

чистка в автоматич-
ному режимі очищає 
колосникові грати від 
продуктів горіння, тим 
самим забезпечуючи 
необхідний рівень по-
дачі повітря в камеру 
згоряння. Ця система 
дозволяє використо-
вувати в якості пали-
ва будь-яку пелету. Та 
спалювати ії з макси-
мальною ефективніс-
тю. 
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ВСТАНОВЛЕННЯ КОТЛА 

Котел повинен встановлюватися і монтуватися ква-
ліфікованими фахівцями в галузі теплотехніки і/або 
сертифікованими дилерами ТОВ «Стропува-Украї-
на», відповідно до чинних нормативних та законо-
давчих актів. 

Котел встановлюється на негорючу, ізолюючу те-
пло, основу, яка має бути з кожного боку котла на 
20 мм більше, за саму основу котла. Якщо котел 
встановлений у підвалі, то необхідно викласти для 
котла підставку, висота якої буде не нижче 50 мм. 
Котел необхідно встановлювати вертикально. 

Рекомендації до приміщення 

Приміщення для котла має відповідати право-
вим будівельним нормам, регулюючим інста-
ляцію котла. 

Котел повинен бути встановлений в нежит-
ловому приміщенні, а паливо повинне знахо-
дитися в інших приміщеннях, що знаходяться 
недалеко від котла, або в тих самих приміщен-
нях, де знаходиться котел, проте на відстані не 
ближче, ніж 400 мм від котла. 

Рекомендовані розміри приміщення для уста-

новки котла: 
- Висота приміщення повинна бути не нижче 
2,5 м; 
- Мінімальна відстань між стінами і бічними по-
верхнями котла - 100 мм; 

Рекомендації протипожежної безпеки 

При монтажі котла необхідно дотримуватися 
відстані до інших об’єктів для зручності по-
дальшого обслуговування котла. Мінімальна 
допустима відстань між зовнішніми габари-
тами котла і середньо- і негорючими матеріа-
лами (ступінь горючості В, С1 і С2) має бути не 
менше 200 мм. 
Мінімальна допустима відстань від горючих 
матеріалів (ступінь горючості С3) не менше 400 
мм, це стосується, наприклад, палива. Відстань 
400 мм має дотримуватися і в тому випадку, 
якщо ступінь горючості матеріалу невідома. 

Ступінь згоряння будівельних Будівельні мате-
ріали та продукти матеріалів і продуктів 
 A - негорючі 
Бетон, цегла, протипожежна штукатурка, кера-
мічна цегла, граніт, цементний розчин 
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ВСТАНОВЛЕННЯ КОТЛА 

 B - важкоспалимі 
Мінеральна ізоляція, склопластик, дерев’яні та 
цементні дошки 
 C1 - поганоспалимі 
Бук, дуб, клейонка (фанера) 
 C2 - средньоспалимі 
Деревина всіх видів (сосна, модрина, ялина), 
гумові підлогові покриття 
 C3 - легкозаймисті 
Поліуретан, полістирол, поліетилен, пластмаса 

Котел слід встановлювати на негорючу підлогу 
або негорючу, теплоізоляційну прокладку. По-
верхня під котлом повинна витримувати вагу 
опалювального котла разом з теплоносієм, 
бункером заповненим паливом та іншим до-
датковим обладнанням. 
Приміщення, в якому розташовується котел, 
повинне мати природну припливно-витяжну 
вентиляцію. 

Рекомендації до димової труби 

Котел постійно знаходиться у стані наддуву, 
тому вірогідність потрапляння димових газів, 
або викидів горіння до приміщення велика. 
Тому виробник рекомендує дотримуватися 

загальних правил монтажу та підключення до 
димової труби. 
При облаштуванні димаря користуйтеся по-
слугами спеціалізованих організацій, які мають 
відповідні дозволи. 
При підключенні котла до вже наявного ди-
моходу необхідно пересвідчитись, що димар 
повністю очищений від сторонніх предметів 
і продуктів згоряння, в ньому є достатня тяга, 
відсутні звуження. 
Поперечний переріз димоходу повинен бути 
не менше ніж поперечний переріз димохідно-
го патрубка котла. Димохід не повинен створю-
вати додатковий опір вихідним газам. 
Димові канали та димові труби необхідно мон-
тувати з вогнетривких і жаростійких матеріа-
лів. 
Вони повинні бути стійкими до корозії, яку ви-
кликають димові гази. 
Слід передбачити збірник конденсату у нижній 
частині вертикальної ділянки димоходу і реві-
зійні отвори на горизонтальних ділянках ди-
моходу. Для зменшення утворення конденсату 
димохід повинен бути утеплений жаростійким 
теплоізоляційним матеріалом.  Забороняєть-
ся монтувати димохід прямо на димоході 
котла. 

Тяга димоходу регулюється за допомогою 
хомута, який входить у комплект поставки. 

Рекомендації під’єднання котла до системи 
опалення 

Котел має виводи для підключення до системи 
опалення. 
Запуск котла може провести тільки навчений 
сервісний працівник виробника або дилера, 
чи кваліфікований спеціаліст, що має відповід-
ний документ. 
Рекомендована схема підключення вказана на 
малюнку нижче.
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1. Перехідник НН 11/4’’-1’’ 
2. Трійник ВВВ 1’’  
3. Перехідник НВ 1’’-1/2’’  
4. Автоматичний розповітрювач 1/2’’  
5. Американка кут. 1’’ 
6. Подвійний ніпель 1’’-1’’ 
7. «Балансувальний клапан SRV-IG 1’’ ВР з вмонтова-
ним витратоміром, DN25, 5-50 л/мин, kvs 5.5’’  
8. Труба 1’’  - довжина-195 мм, різьба 10мм, 25мм 
9. Контргайка 1’’  
10. Кран кульовий 1’’  вн.-зовн. 
11. Перехідник НН 1’’ -1/2’’ 
12. Підживлювальний клапан ALIMAT AL для закри-
тих систем опалення 1 /2 НР х 1/2 НР’’  
13. Star-RS25/6 циркуляційний безсальниковий на-
сос «WILO» 180мм 
14. Перехідник ВН 11/4’’-1’’ 
15. HERZ-TEPLOMIX DN 25 трьохходовий термозмі-
шуючий клапан з відключаючим байпасом 
16. Фільтр  25 1’’  
17. Перехідник ВВ 1 1/4’’-1’’ 
18. З’єднання “Американка” 1’’ 
19. Труба 1’’  
20. Гайка насоса 1’’ , комплект  
21. Манометр радіальний F+R200 (MRP) в пластма-
совому корпусі, d=63 мм, 0-6 бар, 1/4’’  

– 2 од.
– 3 од.
– 1 од.
– 1 од.
– 2 од.
– 2 од.

– 1 од.
– 1 од.
– 2 од.
– 2 од.
– 1 од.

– 1 од.

– 1 од.
– 2 од.

– 1 од.
– 1 од.
– 1 од.
– 1 од.
– 1 од.
– 1 од.

– 1 од.
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Рекомендації до підключення електричної 
частини. 

Котел має компоненти які живляться елек-
тричним струмом. Котел повинна підключити 
сервісна служба або кваліфікований електрик, 
що має допуск на цю роботу. Монтажні роботи 
треба проводити відповідно до розробленого 
проекту (враховуючи наявну загальну потуж-
ність вводу). 

Всі електричні кабелі повинні бути ізольовані, 
корпуси заземлені, встановлення проведене у 
відповідності з діючими нормами. 

У разі знеструмлення котла, котел вимкнеться. 
Після відновлення живлення, котел треба запу-
стити в ручному режимі. При цьому плата керу-
вання котлом, запустить його в роботу з остан-
німи запрограмованими параметрами. 

Кімнатний термостат
Датчик температури котла
Датчик температури ГВП

Датчик пожежі подачі
Моторредуктор подачі

Насос ГВП
Термічний вимикач вентилятора

Вентилятор
Насос центрального опалення

220 V

Схема підключення насосів бойлера та систе-
ми опалення до блоку управління вид зажимної 
планки блоку управління.

ЗАПУСК пелетного пальника
Перед початком роботи необхідно: 
- наповнити бункер паливними гранулами; 
- включити вилку шнура живлення пульта 
управління в розетку; 
- відкрити люк вентилятора і переконатися в 
справності системи крокуючого колосника; 
- якщо в топці, на рухомому колоснику велике 
скупчення золи, згорілих гранул і т.п. - видали-
ти.
 Очищення колосників, можна робити або з 
боку топки-сопла пальника, або з боку люка 
вентилятора, для цього треба зняти вертикаль-
ний колосник, очистити рухомий колосник, 
встановити вертикальний колосник на своє 
місце;
- при необхідності, очистити підколосниковий 
простір, без демонтажу колосників;
- включити пульт управління (більш докладно 
викладено у інструкції блоку управління);
- включається моторредуктор шнека-живиль-
ника, сигналізуючи про це індикатором і на 
рухливий колосник пальника починає сипати-
ся паливо. Після того як колосник пальника по-
криється на 10-15 мм шаром гранул слід знову 
натиснути кнопку на екрані з’явиться напис 
«розпалювання»;

- за допомогою кнопки встановити потужність 
наддуву рівну нулю;
- за допомогою газового пальника, підпалити 
гранули, що знаходяться на рухомому колос-
нику. Для цього направити факел пальника 
через прорізи в вертикальному колоснику на 
гранули і рухати його горизонтально 30-40 сек;
- закрити люк пальника;
- встановити за допомогою кнопок необхід-
ну потужність «наддуву» для розпалювання 
пальника, про роботу вентилятора сигналізує 
індикатор - почекати поки близько 5-8 хвилин, 
за цей час купка палива в соплі пальника, по-
винна розжаритись і з’явиться факел вогню з 
сопла пальника;
- натиснути кнопку на екрані з’явиться напис 
‘РОБОТА «
- налаштувати необхідну температуру контуру 
опалення кнопками.
  Запалювання можна зробити і без допомоги 
газового пальника, за допомогою спеціальних 
рідин для розпалу, сухого пального, тощо.

Увага! Для розпалювання застосовувати 
тільки передбачені для цього рідини. Ка-
тегорично забороняється застосування 
легкозаймистих горючих матеріалів таких 
як бензин, газ, ацетон і т.п.
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РЕГУЛЮВАННЯ ЯКОСТІ ГОРІННЯ
 Оптимальна настройка пальника полягає в та-
кому підборі кількості повітря, що нагнітаєть-
ся, щоб блок управління підтримував задану 
температуру, а паливо згорали повністю.
Потрібно налаштувати таку кількість повітря, 
щоб паливо, що горить давало полум’я жовто-
го кольору. Червоний колір з чорними парую-
чими кінцями говорить про занадто малу кіль-
кості повітря, в той же час яскраво білий - про 
занадто велику. Занадто велика кількість по-
вітря викликає видув тепла в димохід і зашла-
ковування топки пальника, а при великій тязі, 
може викликати мимовільне гасіння палива в 
пальнику. У такому випадку корисним може 
бути прикриття заслінки на трубі котла. Занад-
то мала кількість повітря може бути причиною 
виділення занадто великої кількості диму і сажі.
 Якщо котел довгий час не може досягти зада-
ної температури, а кількість повітря підібрана 
правильно і паливо згорає повністю, потрібно 
збільшити продуктивність шнека-живильника і 
тим самим збільшити кількість палива і знову 
підібрати кількість повітря.
Якщо пальник не може правильно спалити па-
ливо незважаючи на настройку кількості пові-
тря на максимум, це може означати:

- Порушення цілісності корпусу топки пальни-
ка - повітря виривається збоку топки, а не че-
рез жар на колосниках пальника,
- Проблеми з димохідної трубою - нестача тяги,
Занадто велика кількість палива, що подається, 
потрібно зменшити кількість палива, що пода-
ється.
 Подальшу оптимізацію витрат палива можна 
здійснити лише при повному розігріві котла і 
всієї системи опалення, коли котел досягне за-
дану температуру (+/- 0,5 С) і стабільно буде її 
підтримувати тривалий час.
Поява занадто великої кількості сажі означає, 
що кількість повітря можна вже зменшити.
Потрібно запастися терпінням, тому що зміна 
кількості повітря дає ефект іноді через кілька 
десятків хвилин.
 Параметри кількості повітря потрібно коригу-
вати кожен раз після зміни сорту, виду і кало-
рійності палива або зміні продуктивності шне-
ка- живильника
 Для роботи пелетного пальника не потрібно 
строгий параметр тяги димаря, пальник, після 
відповідної настройки буде стабільно працю-
вати при низькій тязі, в даному випадку завдан-
ня тяги димаря - видаляти продукти згоряння 
палива і забезпечувати безпечну експлуатацію 

котлу.
 Але не стабільна тяга димової труби (постій-
но змінюється) буде впливати на обсяг повітря, 
що надходить в пальник. Для усунення цього 
необхідно обладнати димохід стабілізатором 
тяги.

 Регулювання співвідношення «первинного - 
вторинного повітря»
 Первинне повітря - повітря, який подається 
через отвори і щілини горизонтальних колос-
ників.
 Вторинне повітря - подається через прорі-
зи в вертикальному колоснику, через зазори 
навколо вертикального колосника, і вентиля-
ційну щілину лотка подачі (над віссю приводу 
колосника).
 Конструктивно, в пальнику вже закладено 
певне співвідношення первинного повітря до 
вторинного.
А для тонкої настройки співвідношення, вер-
тикальний колосник обладнаний спеціальним 
шибером, за допомогою якого можна зменши-
ти - збільшити обсяг вторинного повітря, і тим 
самим змінити співвідношення «первинного - 
вторинного» повітря.
 Так наприклад зрушуючи шибер вліво - змен-

шуємо кількість вторинного повітря і збільшу-
ємо кількість первинного, зрушуючи шибер 
вправо - збільшуємо кількість вторинного по-
вітря і зменшуємо кількість первинного.
для регулювання необхідно:
- послабити гайку М6 в правій-верхньої части-
ни вертикального колосника:
- встановити (зрушуючи вліво, вправо -\+) не-
обхідний обсяг подаваємого «вторинного по-
вітря»;
- затягнути гайку М6, і тим самим зафіксувати 
шибер в потрібному положенні.

ЗМІНА ПОТУЖНОСТІ ПАЛЬНИКА
 Зміна потужності пелетного пальника, відбу-
вається шляхом збільшення - зменшення обся-
гу палива, що подається і повітря, чим більше 
продуктивність зовнішнього шнека- живиль-
ника, тим більше потужність горіння, і навпаки, 
чим менше подається в пальник палива - тим 
менше потужність на якій вона працює.
 Це досягається шляхом зміни наступних пара-
метрів:
1. ЧАС подавання
 Збільшуючи цей параметр, збільшується обсяг 
палива, що подається.
2. Перерва роботи
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 Зменшуючи цей параметр збільшуємо: частоту 
подач палива, а отже і його кількість
Роль блоку управління, це контроль темпера-
тури теплоносія, і зупинка активної фази робо-
ти пальника в міру досягнення заданої темпе-
ратури, з подальшим переходом пальника до 
режиму підтримки, а в міру зниження темпера-
тури теплоносія, нижче заданої температури 
на значення гістерезису - переклад пальника в 
режим активної роботи.

ЗУПИНКА РОБОТИ КОТЛУ
 Для зупинки пальника потрібно:
- рекомендується відключити шнек-живиль-
ник;
 після того як залишки палива в пальнику зго-
рять (5-10хв), натиснути кнопку. на екрані 
з’явиться напис Гасіння;
 У разі якщо зупинка пальника сталася несанк-
ціонованим способом, то в умовах поганої 
тяги, можливо задимлення бункера і примі-
щення котельні.
 Налаштування параметрів пальника
 Параметр заданої температури доступний 
безпосередньо з панелі управління
Стандартно цей параметр встановлює темпе-
ратуру, необхідну в котлі в діапазоні 40-90 С.

Доступні наступні параметри: Діапазон змін
1. ЧАС подаванням … .100 сек
Параметр визначає час роботи шнека-живиль-
ника. Його значення має безпосередній вплив 
на кількість палива і максимальну потужність, 
яку може досягти пальник. Занадто короткий 
час приведе до того, що пальник не досягне но-
мінальної потужності, а надто довгий час може 
викликати пересипання палива в зольник.
2. Перерва ПОД. РОБОТИ … ... 100 сек ...
 Вказує перерву між подачами палива. Ця пе-
рерва побічно вказує на максимальну потуж-
ність, з якою може працювати пальник.
3. ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОВІТРЯ ОД. … 10 ... 100%
Встановлює співвідношення кількості повітря 
до кількості палива, що подається.
Говорить про якість і економічності згоряння
4. РОБОТА БЕЗ податей Виключений / включе-
ний
Параметр дозволяє переводити режим роботи 
котла в режим звичайного твердопаливного 
котла. Пальник паливо подавати не буде, а буде 
керувати тільки потужністю наддуву повітря і 
роботою циркуляційних насосів, в залежності 
від заданої температури.
5. Перерва подати підтримає. … [5 .250 хв
Визначає перерву між подачами в режимі НАГ-
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ЛЯДУ. Перерва треба підібрати максимальний, 
але такий, щоб не погасити жар в топці.
6. КІМНАТНИЙ ТЕРМ. . включений / виключений
При наявності підключеного кімнатного тер-
мостата, буде при роботі пальника, також бра-
тися до уваги температура всередині примі-
щення
7. ЧАС продув … 3. 40 сек
Визначає час яке працює вентилятор після 
кожної подачі палива в режимі НАГЛЯД. Венти-
лятор працює тоді з максимальною потужніс-
тю.
0 - вимикає надувши в НАГЛЯДУ, 
8. час Перерва. Продув … 10. 400 сек
9. ПОТУЖНІСТЬ продув 10.100%
Уможливлює установки постійного надування 
в режимі НАГЛЯДУ після ЧАСУ надуваючи НАГ-
ЛЯДУ параметр.9 Застосовується в основному 
в котлах великої потужності
0 - вимикає надувши в НАГЛЯДУ.
10 ЧАС ГАСІННЯ … 10 ... 250 хв
Час через яке пальник автоматично перейде в 
режим Гасіння, коли буде пультом управління 
визначена нестача палива. Занадто мала ЧАС 
ГАСІННЯ викличе часте мимовільне гасіння 
пальника в системах опалення з низькою тем-
пературою і великих її коливаннях. Занадто 

тривалий ЧАС ГАСІННЯ викличе безперервну 
подачу палива всупереч фактичному загасан-
ня спека.
 11. ЧАС РОБОТИ НАСОСА ЦО … 5. 60 сек
 12. ЧАС ВИКЛ. НАСОСА ЦО … 2 ... 60 хв
Параметр «11» і «12» використовуються тільки 
при роботі пульта спільно з датчиком кімнатної 
температури.
 13. ТИП ВЕНТИЛЯТОРА 1650 ... 2500 об. в хв.
Для оптимальної керованості вентилятора по-
трібно вказати найбільш близьку кількість обо-
ротів в хв.
 14 ЧАС ГАСІННЯ податей … 1 ... 20
 15. РУХ колосників 0. 10 сек
Параметр визначає продуктивність крокуючо-
го колосника, чим більше значення параметра 
тим більше час простою крокуючого колосни-
ка
Значення «0» одно повного бездіяльності ко-
лосника.
Значення «10» - безперервна робота крокую-
чого колосника ______

РЕЖИМ ПУЛЬТА УПРАВЛІННЯ УСТАНОВЛЕН-
НЯ.
Щоб запустити пульт управління в режимі мон-
тажу, в якому доступні параметри
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 16, потрібно вимкнути блок керування вими-
качем і повторно його включити утримуючи 
кнопку \ ----- до появи на дисплеї напису
 «РЕЖИМ УСТАНОВЛЕННЯ». Для перегляду або 
зміни параметрів установника потрібно натис-
нути клавішу для редагування   I   , 
з’являться додаткові параметри:
Параметри встановлення: Діапазон змін
16.МІН. Задати ТЕМПЕР. 35 ... 65 сек
Параметр визначає мінімальну задається тем-
ператури теплоносія, одночасно цей параметр 
визначає хв. температуру включення циркуля-
ційного насоса системи опалення.

ТИПОВІ УСТАНОВКИ ПУЛЬТА УПРАВЛІННЯ
Назва параметра налаштування

1. ЧАС подаванням 10 сек.
2. Перерва ПОД. РОБОТИ 15 сек.
3. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВОЗДУХОД. 46%
4. РОБОТА БЕЗ податей Виключений
5. Перерва подати підтримає. 15 хв
6. КІМНАТНИЙ ТЕРМ. вимкнений
7. ЧАС продув 15 сек.
8. час Перерва. Продув 250 сек.
9. ПОТУЖНІСТЬ продув 30%
10. ЧАС ГАСІННЯ 90 хв

11. ЧАС РОБОТИ НАСОСА ЦО 20 сек.
12. ЧАС ВИКЛ. НАСОСА ЦО 10 хв
13. ТИП ВЕНТИЛЯТОРА 2500 RPM
14. ЧАС ГАСІННЯ ІІОДА Г. 3 хв
15. РУХ колосників 7 сек
16. МІН. Задати ТЕМПЕР. 45 С
Якщо користувач втратив контроль над проце-
сом згоряння в зв’язку з вибором невідповід-
них параметрів, то потрібно вимкнути блок ке-
рування вимикачем і повторно його включити 
утримуючи кнопку до появлення на дисплею 
напису «НАЛАШТУВАННЯ УСТАНОВЛЕННЯ». 
Таким чином пульт перейде в РЕЖИМ УСТА-
НОВЛЕННЯ і можна буде виставити параметри 
відповідні налаштувань (таблиця настройки 
пульта управління).

ЗАПУСК ТА ВИМКНЕННЯ КОТЛА 
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ОЦІНКА РОБОТИ КОТЛА

Моніторинг стану на окремих частинах і еле-
ментах пальника

Вентилятор
Стежити за тим, що усередині вентилятора і на 
лопастях крильчатки не накопичується пил: 
наявність пилу знижує подачу повітря і при-
зводить, таким чином, до згорання з неприпу-
стимим рівнем викиду шкідливих речовин.

Сопло пальника
Перевіряти, щоб всі деталі сопла пальника 
були цілими, встановленими належним чином, 
не деформованими в зв’язку з високими тем-
пературами, які не засміченими забруднюючи-
ми продуктами, які надходять разом з паливом 
і повітрям

Колосники пальника
Перевіряти, відсутність відкладення і наростів 
на робочих поверхнях колосників, які можуть 
виникати при неякісному горінні і недостат-
ньою регулювання пальника.
Оскільки це може впливати на працездатність 
системи приводу крокуючих колосників.

Спостереження за системою опалення і за 

роботою котла веде його власник, який пови-
нен забезпечити утримання котла і системи у 
справному стані, організувавши їх обслугову-
вання і ремонт відповідно до вимог експлуата-
ційних документів котла та діючих норм і пра-
вил безпеки. 

Ознакою необхідності чищення є падіння тяги 
в димоході, зниження температури теплоносія 
на виході з котла на 15 градусів та більше. Не-
достача тяги призводить до задимлення котла. 
Відкладання сажі та золи на внутрішніх поверх-
нях котла та турбулізаторів, суттєво зменшують 
теплопередачу. 
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При проведенні будь-яких робіт з очищення 
необхідно використовувати захисні рукавички 
і окуляри! Чищення котла виконують в згасло-
му (не працюючому) котлу.

Чистці підлягають пальник, камера спалюван-
ня котла, екрани турбулізаторів, зольник котлу. 
Перед проведенням робіт з обслуговування, 
мережевий шнур повинен бути відключений 
від мережі 220В після того, як пальник про-
йшов фазу завершення горіння. Поки прохо-
дить охолодження пальника необхідно вида-
лити сажу і золу з екранів турбулізаторів. 
Перед видаленням зольного ящика з котла не-
обхідно 1-2 рази підняти та опустити (обов’яз-
ково притримуючи) центральний трос скла-
дання турбулізаторів за ручку, що знаходиться 
посередині верхньої кришки котла. Після опу-
щення турбулізатора в робоче положення тре-
ба почергово підняти кожну з трьох ручок тро-
сів скидання сажі з екранів турбулізаторів, які 
знаходяться з боків від центру верхньої криш-
ки котла. 
Чистка топки пальника, та рухомого колосника 
при великому скупчення золи, згорілих гранул 

полягає у механічному видаленні та чистці пи-
лосмоком.
Очищення колосників, можна робити або з 
боку топки-сопла пальника, або з боку люка 
вентилятора, для цього треба зняти вертикаль-
ний колосник, очистити рухомий колосник, 
встановити вертикальний колосник на своє 
місце;
При необхідності, очистити підколосниковий 
простір пальника, без демонтажу колосників.
Періодичність чищення залежить від якості па-
лива (див. п.10), що впливає на кількість відкла-
дення золи на внутрішній поверхні котла, але 
не менше ніж один раз на тиждень. Після закін-
чення опалювального сезону потрібно ретель-
но очистити внутрішні стінки котла. 
Зола повинна зберігатися в закритому плоско-
му контейнері з невеликою кількістю води, що 
дозволить запобігти можливому тлінню. Зола 
містить різні складові, в залежності від якості 
і щільності пелет. Відсоток одержуваної золи 
повинен бути вказаний виробником або поста-
чальником пелет.

1) Перед використанням котла детально озна-
йомтесь з інструкцією по експлуатації 
2) Не використовувати будь яке інше паливо
крім того, що вказане у даному паспорті. 
3) Котлом можуть користуватись лише дорослі
особи ознайомлені з інструкцією по експлуата-
ції котла. 
4) Забороняється залишати дітей без нагляду
поруч з працюючим котлом. 
5) У котлі має бути вмонтований клапан ски-
дання надмірного тиску, відповідний до техніч-
них характеристик котлу. 
6) Котел необхідно відключити, якщо в котель-
ню потрапили горючі пари і дим, або якщо у ко-
тельні проводяться роботи з легкозаймистими 
речовинами, під час яких може статися вибух 
або пожежа (наприклад: клеєння, лакування). 
7) При запуску котла, заборонено використо-
вувати легкозаймисті рідини. 
8) Поповнюйте бункер паливом своєчасно,
якщо пелети закінчаться, то перед запуском 
котла потрібно спочатку наповнити систему 
подачі паливом і тільки потім запускати паль-
ник 
9) При експлуатації котла не можна допускати
його перегріву. 
10) Поруч з котлом і на нього не можна класти

горючі предмети. 
11) Виймаючи золу з котла, легкозаймисті
предмети не повинні бути ближче, ніж 1500 мм 
від котла. Золу необхідно класти до негорючо-
го контейнера з кришкою. 
12) Заборонено пускати холодну воду в розі-
грітий котел. 
13) Після закінчення опалювального сезону,
котел і труби димової тяги необхідно ретельно 
вичистити. Котельня повинна бути сухою і чи-
стою. 
14) Будь-які маніпуляції з електрикою і внесен-
ня будь-яких змін в механічну частину котла 
строго забороняються. 
15) У зимовий період не повинно бути перерв
в опаленні, які могли б викликати замерзання 
води в системі або її частинах. Це може при-
звести до дуже серйозних ушкоджень системи 
опалення. 

ЧИЩЕННЯ ТЕПЛООБМІННИКА, ПАЛЬНИКА, ТУРБУЛІЗАТОРІВ 
КОТЛА ТА ЗОЛЬНОЇ КАМЕРИ, ДОГЛЯД ЗА НИМ 
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ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ 

Попереджувальні знаки на котлі:
“Електрика” у місці приєднання 

вентилятора до системи живлення і на 
коробі з автоматикою

“Гаряче”  на дверцятах котла
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В якості палива в котлі використовуються пеле-
ти. Паливні гранули або пелети - біопаливо, що 
отримується з стружки, торфу, деревних відхо-
дів, відходів сільського господарства та інше. 
Являє собою гранули циліндричного розміру. 
Сировиною для їх виробництва є кора, тир-
са, тріска і інші відходи лісозаготівлі, а також 
відходи сільського господарства (лузга со-
няшника). Пелети пресуються при високій 
температурі. Пелети - це екологічно чисте, по-
новлюване джерело палива. Гранули повинні 
зберігатися в сухому і провітрюваному примі-
щенні. При роботі з пелетами рекомендується 
надягати респіратор. 
Не допускається використання пелет 
з соломи!
Контролер керування має режими роботи з па-
ливом, різної якості 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПАЛИВА 
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УТИЛІЗАЦІЯ 
Котли, що прийшли в непридатність через неправильну експлуатацію, через аварії або у зв’язку з 
виробленням свого ресурсу, підлягають утилізації. Котли не містять матеріалів і комплектуючих, 
які становлять небезпеку для оточуючих, і підлягають утилізації в загальному порядку, прийнято-
му на підприємстві, що їх експлуатує.. 

Увага! 
Забороняється використання со-
ломи, та пелет з соломи в якості 
палива! 

МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ ТА СПОСОБИ ЇХ УНИКНЕННЯ. 
№ Вид несправності Можлива причина Спосіб уникнення

1 Відсутня подача пеллет у паль-
ник, відчувається сильне гудіння 
двигуна шнека-подачі

У трубі шнека-подачі знаходиться сто-
ронній предмет, потрапивший у бункер 
разом з пелетами, або з необережності

Витягнути шнек-подачі та відчистити його, при необхідності 
почистити бункер.

2 Відбувається розпалювання кот-
ла, але згодом пальник затухає

Погана якість пеллет Вибрати якість пеллет на контролері програмуванням. При 
повторені проблеми звернутися до постачальника пеллет.

3 Температура котлової води 
повільно збільшується, а темпе-
ратура димових газів збільшуєть-
ся більш ніж 250оС (аварія по 
температурі димових газів)

Забрудненість топкової камери, тур-
булізаторів зі сторони ходу димових 
газів.

Вибрати відповідну якість пеллет, прочистити топкову каме-
ру і турбулізатори зі сторони ходу димових газів.

4 Висока температура котлової 
води (аварія по температурі 
котлової води)

Вийшов з ладу насос системи опалення 
або бойлера, у системі надлишок 
повітря.

Замінити або відремонтувати насоси, перевірити підключен-
ня насосів до контролера управління котлом. Встановити 
додаткові деаератори (повітрявідвідники) на найвищих точ-
ках системи, або зробити ревізію існуючих. При їх відсутності 
встановити.

5 Виходить кіптява з димоходу 
тривалий час

Забруднений пальник. Заповнений 
зольний ящик 

Відчистити зольний ящик. Замінити паливо, прочистити 
повітряні та димові канали

6 Низьке розрідження Забруднений пальника. Заповнений 
зольний ящик. Димовий канал забруд-
нений. Вийшов з ладу вентилятор.

Відчистити зольний ящик. Відремонтувати або замінити 
вентилятор. Прочистити димовий канал.

7 Відсутність полум’я (аварія немає 
полум’я)

Погана якість пеллет, шнек не подає 
паливо.

Перевірити працездатність всіх вузлів котла. Зняти подаючий 
шнек, та прочистити його

8 Мерехтить екран контролера, 
показує невірні параметри на-
стройки котла

Низька або велика напруга. Для нор-
мальної роботи обладнання, напруга 
повинна бути у інтервалі 210-230В

Поставити стабілізатор напруги між живленням котла та 
центральною електромережою.
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Виробник продукції під торговою маркою «STROPUVA», 
надає гарантію на теплообмінник, строком на 3 роки та 
іншого обладнання терміном на 1 рік з моменту при-
дбання котлу. Гарантія передбачає безкоштовний ре-
монт обладнання cервісною організацією або дилер-
ською компанією, при наявності дефектів, що виникли 
з вини виробника. 

Гарантійне обслуговування передбачає безкоштовний 
ремонт і заміну комплектуючих обладнання протягом 
гарантійного терміну експлуатації. 

При виникненні необхідності гарантійного обслугову-
вання виробу, Споживач мусить звернутися в спеціалі-
зований сервісний центр, авторизований виробником. У 
разі обґрунтованості претензій, дефекти виробу будуть 
усунені безкоштовно спеціалізованим сервісним цен-
тром або компанією-виробником. 

Ця гарантія дійсна при дотриманні наступних умов: 
- Відсутність механічних пошкоджень виробу; 
- Правильне і чітке заповнення гарантійного талону із 
зазначенням моделі, серійного номера виробу, дати 
продажу, печатками продавця, підписом покупця, від-
мітками про монтаж і перший пуск; 
- Наявність оригіналу документа про покупку. 

Сервісний центр залишає за собою право відмови в га-
рантійному ремонті, якщо не будуть надані вищевказані 
документи. 

Гарантія не поширюється на випадки пошкодження ви-
робу внаслідок попадання в нього сторонніх предметів, 

тварин, рідин, кам’яної і цегляної крихти, інших твердих 
частинок, а також недотримання Покупцем умов експлу-
атації виробу. 
Виріб не підлягає гарантійному обслуговуванню у ви-
падках: 
- Пошкоджень, що виникли внаслідок некваліфіковано-
го використання та / або слідів ремонтних робіт; 
- Перевантаження виробу через неправильне визначен-
ня потужності; 
- Виходу з ладу внаслідок невідповідності живлячої на-
пруги, заявленому в інструкції з експлуатації 220 В; 
- Механічних пошкоджень та їх наслідків; 
- Дефектів, викликаних обставинами непереборної сили 
(стихійні лиха, пожежа, блискавка); 
- Неправильного підключення та установки; 
- Ремонту, виконаного не уповноваженими особами; 
- Несанкціонованих конструктивних або схемотехнічних 
змін. 
Гарантія включає виконання ремонтних робіт та / або за-
міну дефектних запчастин. 
Виробник знімає з себе відповідальність за можливу 
шкоду, прямо або побічно нанесену продукцією людям, 
домашнім тваринам, майну у випадку, якщо це сталося 
в результаті недотримання правил і умов експлуатації, 
встановлення виробу, умисних або необережних дій 
Споживача або третіх осіб. 
Для забезпечення надійної та безвідмовної роботи ви-
робу, Виробник рекомендує проводити встановлення 
та підключення обладнання кваліфікованими фахівцями 
сертифікованих дилерів виробника STROPUVA. 
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