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ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ ! 
Перед експлуатацією котла уважно ознайомтесь із цим керівництвом. 
    При купівлі котла впевніться у правильності заповнення торгівельною 
організацією розділу «Свідоцтво про продаж» та талонів, перевірте 
комплектність і товарний вигляд котла. 

Пам’ятайте! 
Заземлення електрокотла повинно бути  виконано  з  величиною  

опору  не більше  4 Ом  і  підтверджено  документом  міської, районної  
служби енергонагляду. 

Забороняється використовувати для заземлення конструкції 
водопровідних, опалювальних та газових мереж. 

Неможна експлуатувати котел з несправним заземленням. 
Ремонтні та профілактичні роботи виконуються тільки при 

відключеній напрузі електромережі.  
УВАГА! 

    Гарантійний ремонт не надається і підприємство - виробник не несе 
відповідальності за роботу котла при нехтуванні і грубому порушенні 
рекомендацій даного керівництва, а також коли:  

  а) монтаж і підключення котла виконувала організація, яка не має 
ліцензію на проведення даного виду робіт;  
     б) на насос:  
 1. у випадку відсутності катриджного фільтра в системі з стальними трубами, 
чавунними чи стальними радіаторами  і система не була промита від будівельного 
сміття, накипу, іржі та осаду.  

2. у випадку коли система трубопроводів виконана з поліпропіленових труб, що 
з’єднуються за допомогою дифузного зварювання. 
    Щоб підібрати необхідної потужності котел для опалювального приміщення, 
звертайтесь за розрахунками до спеціалізованої проектної організації. 
     Реальна опалювальна площа котлом відрізняється від теоретичної (1кВт на 10м2) і 
залежить від призначення приміщень і їх характеристик (сумарної площі зовнішніх стін, 
їх товщини та матеріалу виготовлення, утеплення стін і даху, загальної заскленої площі 
та ін.), кліматичної зони, конструктивних особливостей приміщення.  
 
   

№    
"    Д    а    н    к    о    К    о    т    е    л    "    
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1. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ. 

       1.1. Котли  опалювальні  електричні  з  примусовим  обігом 
води  типу “Данко” (далі по тексту - котли),  ТУУ28.2-24175498-
030-2010, з  робочим  тиском  води  до  0,3 МПа  і  максимальною 
температурою  води  на  виході  з  котла  до  85ºС призначені  для 
теплопостачання  індивідуальних  житлових  будинків  і  споруд 
комунально-побутового  призначення, обладнаних  системами  
водяного опалення  з  примусовою  циркуляцією. При придбанні 
котла переконайтесь, що його потужність не менша проектним 
тепловитратам вашого приміщення. 

Електричний котел відповідає вимогам електробезпеці по 
типу захисту від ураження електричним струмом виробам класу 1 
згідно з ГОСТ 12.2.007.0-75 

Ступінь захисту не нижче ІP 20С згідно з ГОСТ 14254-96. 
Живлення котла здійснюється в відповідності до виконання 

однофазне чи три фазне. При однофазному від мережі 220 В, а 
при трьох фазному від 3-х фазної мережі змінного струму з глухо 
заземленим нулем при напрузі мережі 380В частотою 50 Гц. 

1.2. При купівлі  котла  перевірте  комплектність  відповідно  
до розділу 3  і  товарний  вигляд. Після  продажу  котла  
покупцеві  завод-виробник  не  приймає  претензій  по  
некомплектності, товарному вигляду і  механічних  
пошкодженнях. 

1.3. Перед  експлуатацією  котла  уважно ознайомтесь  з  
правилами і  рекомендаціями, викладеними  в  цьому  
керівництві. 

1.4. Порушення  правил  експлуатації, вказаних  в  
керівництві, може привести  до нещасного  випадку  і  вивести  
котел  з  ладу, а також при цьому власник втрачає право на 
гарантійне обслуговування. 

1.5 Котел відповідає кліматичному виконанню УХЛ, 
категорія 4.2 і призначений для експлуатації в наступних 
кліматичних умовах: 
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· температура навколишнього повітря від плюс 10°С до плюс 
35°С. 

· відносна вологість повітря не більше 65% при температурі 
20 °С. 

· атмосферний тиск від 84 кПа до 106,7 кПа. 
Неможна встановлювати  електричний котел в приміщеннях: 

- вологих 
- вибухонебезпечних 

       - з агресивним середовищем. 
1.6 При встановленні, експлуатації, технічному  

обслуговуванні  і  ремонті котла  повинні  дотримуватись  
правила  безпеки  в електрогосподарстві, правила  пожежної  
безпеки, правила  безпечної   експлуатації  водогрійних  котлів  та    
будівельні норми  і правила.  

1.7. Монтаж  і  підключення  котла  повинна  виконувати 
спеціалізована  організація, яка  має  ліцензію  на  проведення  
монтажних робіт. За  проектом, затвердженим (погодженим) 
підприємством  електромереж у  встановленому  порядку, який  
відповідає  будівельним   вимогам. 

1.8. Змонтований  котел  може  бути  введений  в  
експлуатацію фахівцями, які мають не нижче, ніж ІІІ 
кваліфікаційну групу допуску по електробезпеці для 
електроустановок і напрузі до 1000В, інструктажу  власника  з 
обов’язковим  заповненням  контрольного  талона  на  
встановлення (додаток 1). 

1.9. Надалі  всі  роботи, пов’язані  з  електронапругою  
(профілактичне обслуговування, заміна  пускачів, автоматичного 
вимикача та тенів), а також  перевірка, очищення повинні 
виконуватися  організацією, яка має відповідні дозволи на 
обслуговування електричного обладнання та угоду з власником. 
Перелік проведених робіт повинні обов’язково     записуватись  у  
додатку 2. 

1.10 Ремонт  і  догляд  за  системою  водяного  опалення  
проводяться власником  котла  або організацією, яка має 
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відповідні дозволи та угоду з власником.  

2. ТЕХНІЧНІ ДАНІ. 

 
2.1. Основні технічні дані  котлів приведені в табл. 1. 

Таблиця 1 
Норма на котел, кВт   

№ 
 

Назва параметру 3 4,5 6  9 12 15 18 
1 Напруга змінна, В 220 220 220 380 380 380 38

0 
2 Струм споживання по кожній із фаз, не 

більше, А  
15 22 28 15 20 25 30 

3 Частота струму, Гц,  50 
4 Площа перерізу однієї жили кабеля, мм² 1,5 4 4 1,5 2,5 4 4 
5 Струм захисного автоматичного 

вимикача на вводі, А 
16 25 32 16 20 25 32 

6 Теплопродуктивність однієї ступені, кВт, 
+5%/ -10% 

1 1,5 2 3 6 6 6 

7 Теплопродуктивність двох ступеней, кВт, 
+5%/ -10% 

2 3 4 6 9 12 12 

8 Теплопродуктивність повна, кВт, +5%/ -
10% 

3 4,5 6 9 12 15 18 

9 Температура води на виході з котла, ˚С, 
не більше  

95 

10 Коефіцієнт корисної дії , % не менше  97,2 
11 Робочий тиск води в системі опалення, 

МПа, не більше  
0,3 

12 Ступінь захисту згідно ГОСТ 14254-96 ІР20С 
13 Клас захисту згідно ГОСТ 12.2.007.0-75 I 
14 Габаритні розміри не більше, мм:        

        глибина 255 255 255 255 255 255 255 
        ширина 400 400 400 400 400 400 400 
        висота 560 560 560 560 560 560 560 

15 Діаметри приєднувальних патрубків:        
 - до системи теплопостачання (Dу) 20 20 20 20 20 20 20 
 - до системи холодного водопостачання 

(Dу) 
15 15 15 15 15 15 15 

16 Об’єм мембранного бака, л 6 6 6 6 6 6 6 
17 Маса не більше, кг 27,5 27,7  28,4   28,

3 
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3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ. 
                                           Таблиця 2. 
 

Для моделі  
№ 

 
Найменування 3 

 кВт 
4,5 
 кВт 

6 
кВт 

9 
 кВт 

12 
кВт 

15 
кВт 

18  
кВт 

1 Котел електричний 
настінний, шт. 

1 1 1 1 1 1 1 

2 Керівництво з експлуатації, 
екз. 

1 1 1 1 1 1 1 

3 Пакування котла, шт.  1 1 1 1 1 1 1 

 
4. ВИМОГИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ. 

4.1. Приміщення, в  якому  встановлюється  котел, повинно 
відповідати  вимогам СНіП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и 
кондиционирование», «Правилам влаштування 
електроустановок» (ПЕУ), ДНАОП 0.00-1.21-98 «Правилам 
технічної експлуатації електроустановок споживачів» та 
«Правила пожежної безпеки в Україні». 

4.2. Встановлення, підключення до електричної мережі і 
технічне обслуговування електричного котла повинен виконувати 
персонал, який має не нижче, ніж ІІІ кваліфікаційну групу 
допуску по електробезпеці для електроустановок і напрузі до 
1000В. Роботи повинні виконуватися особами, ознайомленими з 
влаштуванням котла, схемою підключення, цим керівництвом по 
експлуатації, діючими «Правилами влаштування 
електроустановок» (ПЕУ), «Правилами технічної експлуатації 
електроустановок споживачів» и «Правилами техніки безпеки при 
експлуатації електроустановок споживачів» (ПТЕ і ПТБ).  

4.3. Всі роботи по огляду, профілактиці і ремонту котла 
повинні проводитись тільки при відключеній електричній напрузі. 

4.4 Після підключення котла до системи опалення та 
електромережі повинні бути проведені пусконалагоджувальні 
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роботи атестованою для проведення таких робіт організацією. 
Пусконалагоджувальні роботи передбачають: 
- перевірку правильності підключення котла до системи 

опалення; 
- перевірку правильності підключення котла до 

електромережі; 
- запуск котла; 
- інструктаж споживача по правилах експлуатації котла. 
4.5. До  користування котлом допускаються  особи, які  

ознайомлені  з будовою  і  правилами  експлуатації  котла та  
пройшли  інструктаж. 

4.6. Для  запобігання  нещасних  випадків  і  псування  котла 
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ: 

- виконувати ремонтні роботи при підключеній напрузі;  
- експлуатувати  котел  з невідповідною напругою живлення; 
- підіймати тиск води в котлі більший  за 0,3 МПа; 
- монтувати систему опалення без проекту (без гідравлічного 

розрахунку системи опалення та розрахунку мембранного бачка); 
- включати  котел  дітям  і  особам, які  не  пройшли  

інструктаж  по експлуатації; 
      - класти  на  котел  і  трубопроводи  або  зберігати  близько 
легкозаймисті предмети (папір, ганчірки і т.п.); 

- користуватись  гарячою  водою  з  опалювальної  системи  
для побутових  цілей; 

- змінювати  конструкцію  котла. 
4.7 Забороняється експлуатувати котел при: 
 Несправному  заземленні, яке не відповідає вимогам 

«ГОСТ 12.1.030-81 Електробезпека. Захисне заземлення. 
Занулення» та ПЕУ; 

 При опорі ізоляції блок-тенів менше 2 мОм в 
холодному стані; 

 Наявності  витоку  води  з  котла.  
4.8. Заземлення  повинно бути  виконано  з  величиною  опору  
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не більше  4 Ом  і  підтверджено  документом  міської, районної  
служби енергонагляду. 

4.9. При  непрацюючому  котлі  напруга на котел повинна 
бути відключена. 
      4.10. У випадку виникнення пожежі терміново повідомте в 
пожежну частину по телефону 101. 

 
 

5. БУДОВА КОТЛА. 
 

Котел  виконаний  у  вигляді  шафи  прямокутної  форми, що  
навішується на стіні. На лицевій стінці розміщено панель 
керування роботою котлом, (Мал.1), яка має 2 перемикачі 1 та 2, 
двохступеневий регулятор температури 3, манометр 4 та 
термометр 5.  

Котел “Данко ” складається: з рами 6, електропанелі 7, панелі 
керування 8, основного теплообмінника 9, насоса 10, труби насоса 
11, повітровипускного клапана 12, датчика протоку 13,  
декоративного кожуха 14, мембранного розширювального бачка 
15, патрубка подачі 16, патрубка зворотного 17, патрубка 
холодної води 18, запобіжний клапан 19. 

Основний теплообмінник 9 виконаний у вигляді бака в 
середину, якого вкручено 1, або 3 блок-тени 20, у верхній частині, 
якого розміщено чутливий балон регулятора температури 3 та 
граничного термостата 21. 

Всією роботою котлом керує двохступеневий регулятор 
температури (термостат) 3. 
 



 9 

 
 
 Мал.1.  Будова котла. 
1- Вмикач котла; 2- Перемикач потужності; 3 - Двохступеневий регулятор 
температури;    4 - Манометр;     5 – Термометр;     6 – Рама;    7 – Електропанель; 
 8 – Панель керування;      9 – Теплообмінник;   10 – Насос;   11 – Труба насоса;  
12 – Повітровипускний клапан; 13 – Датчик протоку;  14 – Декоративний кожух;  
15 – Бачок мембранний; 16 – Патрубок подаючий 3/4"; 17 – Патрубок зворотний 
3/4";  18 – Патрубок холодної води 1/2"; 19 – Запобіжний клапан 3 бари; 20 – Блок- 
тени;   21 – Граничний термостат. 
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Мал. 2. Рекомендована схема під’єднання котла до 
системи опалення . 

 
6. ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ І ПОРЯДОК РОБОТИ. 

 
6.1. До  встановлення  у  споживача  допускається  котел  

заводського  виготовлення  при  наявності  керівництва  з  
експлуатації. 

6.2. Встановлення котла допускається тільки при наявності 
заземлення  з  величиною  опору  не більше  4 Ом  і  підтверджено  
документом  міської, районної  служби енергонагляду.  

6.3.  Котел  навішується  на  негорючий  стіні.  При  
відсутності  в  приміщенні  негорючих  стін  допускається 
навішування  котла  на  важкогорючій  стіні  при умові  ізоляції  
стіни  стальним  листом  по  листу  азбесту  товщиною 3 мм. 
Ізоляція повинна  виступати  за  габарити  корпусу  на  10 см. 

Відстань від передньої частини котла до протилежної стіни 
повинно становити не менше 1метра. При розміщенні котлів 
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напроти один одного відстань між ними повинна становити не 
менше 3 метри. 

6.4. Промийте систему опалення від монтажного сміття в 
трубопроводах. Приєднайте  котел  до  системи  опалення у 
відповідності до його потужності, мережі  холодної води, та 
встановивши  на  вхідних патрубках в  котел  фільтри води див. 
мал.2. На зворотньому патрубку опалення обов’язково має бути 
встановлений катриджний фільтр. У випадку відсутності 
катриджного фільтра в системі з стальними трубами 
чавунними чи стальними радіаторами гарантія на насос не 
надається. Гарантія на насос не надається також у випадку 
коли система трубопроводів виконана з поліпропіленових труб, 
що з’єднуються за допомогою дифузного зварювання. Підбір 
діаметрів труб системи опалення слід проводити виходячи з 
характеристик розхід-напір та відповідно до інструкцій по 
проектуванню на ту чи іншу систему трубопроводів з 
визначенням робочої точки насоса. Положення перемикача 
швидкості обертання насоса встановити відповідно до проектної 
робочої точки насоса системи та графічних характеристик насоса 
(додаток 3) для забезпечення необхідної циркуляції теплоносія в 
системі.  

6.5. Підключіть  котел  до  електромережі,  завівши кабель 
живлення до автоматичного вимикача від основного 
електричного щита будови з поперечним січенням провідників 
відповідно до таб.1. та мал.3. для одно та трьох фазного котла. 
Підключіть провід заземлення.   
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Мал.3 .Схема підключення котла до електромережі. 

 
6.6. Система  опалення  повинна  бути  постійно  заповнена  

водою, щоб  не  допустити  корозії  металу. 
6.7. Для  запобігання  відкладення  накипу  в  системі  

опалення необхідно встановити фільтр для пом’якшення води, 
або використовувати очищену  воду з загальною твердістю води 
не більше 3 мл.екв./кг. Гарантія не надається у випадку 
забивання основного теплообмінника сміттям (піском), що 
поступило з системи опалення. Промивання проводиться за 
рахунок власника. 

6.8. У  випадку  зупинки  роботи  котла  у  зимовий  період  на 
тривалий  час  (більше  доби)  повністю  злийте  воду  з  системи, 
щоб запобігти  її  замерзанню. 
      6.9. Перед  включенням  котла  в  роботу  необхідно: 
 - зняти декоративний кожух  14; 
        - перевіртити відповідність тиску в мембранному бачку до 
проектного; 

- заповнити  систему  опалення  теплоносієм (водою)  за  
допомогою крана   на патрубкові холодної води 18 довівши  тиск  
в  системі до проектного робочого значення, але не менше ніж 0,1 
МПа після чого  закрити  кран; 
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- при першому заповненні системи необхідно видалити 
повітря з систем трубопроводів для цього відпустіть ковпачок на 
повітровипускному клапані 12; 

- після довгого простою насоса та перед першим запуском 
необхідно розблокувати насос. Для цього відкрутіть заглушку на 
осі насоса, вставте широку викрутку у шліц на валу і поверніть 
кілька разів ротор насоса. Закрутіть назад заглушку;   

    - перевіртити під’єднання заземлюючого проводу; 
   - перевірити опір ізоляції котла мегометром напругою 

2500В по відношенню до корпуса котла, що має становити не 
менше 0,5 МОм; 

    - увімкнути автоматичний вимикач; 
    - надінти декоративний кожух  14. 

6.10. Включення котла в роботу слід проводити в наступній 
послідовності: 

  - подайте напругу від основного електричного щита будівлі; 
  - увімкніть перемикачі 1; 
 - поверніть ручку регулятора 3 у відповідне положення 

необхідної температури;  
 - при необхідності меншої потужності чи повної потужності 

встановіть відповідно перемикачі 2.  
6.11. Робота котла. 
Котел розпочинає свою роботу при увімкненні перемикача 1  

в положення вкл. та заданні необхідної температури за 
допомогою регулятора температури 3. При цьому запускається 
насос. При протіканні води по контурі котла та системі опалення 
спрацьовує датчик протоку 13. Після чого напруга подається на 
котушки магнітних пускачів, які в свою чергу подають напругу на 
блок-тени. При досягненні температури першої ступені 
регулятора температури відключається одна ступінь – один блок-
тен. Далі, якщо температура падає, то тен знову вмикається, а 
якщо наростає, то відключаються всі тен- блоки. Якщо проходить 
повне відключення всіх блок-тенів, то можна відключити один 
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блок-тен за допомогою перемикача 2 для зменшення кількості 
повних відключень котла.   

При надходженні в котел охолодженого теплоносія від 
системи опалення проходить автоматична подача напруги на 
блок-тени. Таким чином підтримується задана температура в 
системі. 

6.12. При  виявленні  неполадок в роботі котла відключіть  
котел  і  повідомте  в  організацію, яка має відповідні дозволи 
на обслуговування електричного обладнання та угоду з 
власником, або заводську службу сервісу. 
 

7. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ. 
7.1. Нагляд  за  роботою  котла  покладається  на  власника, 

який зобов'язаний  утримувати  котел  в  чистоті  і  справному  
стані. Для забезпечення справності слід проводити щорічне 
технічне обслуговування котла. Технічне обслуговування 
проводиться за кошти власника.  

  При  технічному  обслуговуванні  виконуються  наступні  
роботи: 
1. Чищення й промивання теплообмінника з тенами від 

накипу. 
2. Чищення й промивання основного теплообмінника від 

відкладень. 
3. Підтягування всіх електричних клемових з’єднань .  
4. Перевірка правильності функціонування всіх механізмів та 

систем котла. 
7.2. В процесі експлуатації періодично перевіряйте тиск води в 
системи опалення.  Доповнювати систему  водою слід лише тоді, 
коли тиск зменшився від початкового проектного, який був при 
першому запуску системи. Часте падіння тиску нижче 
початкового свідчить про негерметичність системи. 
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    7.5. Технічне  обслуговування  і  ремонт  котла  проводить 
організація, яка має працівників атестованих для проведення 
таких робіт і має договір з власником котла. Технічне 
обслуговування електричного котла повинен виконувати 
персонал, який має не нижче, ніж ІІІ кваліфікаційну групу 
допуску по електробезпеці для електроустановок і напрузі до 
1000В 

 
8. МОЖЛИВІ НЕПОЛАДКИ І МЕТОДИ ІХ УСУНЕННЯ. 

Можливі неполадки системи керування роботою котлом і 
методи їх усунення викладені в додатку 4.  

 
9. СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ КОТЛА. 

Котел  опалювальний електричний  настінний  з  
примусовим обігом  води  типу  "Данко  " заводський №   
___________відповідає  вимогам  конструкторської  документації, 
ТУ У28.2-24175498-030:2010 і визнаний придатним для 
експлуатації. 

   ВТК 
Котел  складений  бригадою 
_________________________________       ____________         
          /Прізвище, Ім'я, по  батькові/                      /підпис/                   /дата/  

Випробування  на  герметичність проведено 
_________________________________       ____________         
          /Прізвище, Ім'я, по батькові/                        /підпис/                  /дата/  

Випробування  на  електричну міцність ізоляції проведено 
напругою 1250В змінного струму на протязі 1 хв. та виміряно 
струм витоку на протязі 5 секунд, який становить _____мА, що не 
перевищує для стаціонарних електронагрівальних приладів класу 
І (- 0,75 мА або 0,75 мА на 1 кВт номінальної споживчої 
потужності в залежності від того що більше, але не більше, як 
5мА) 
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_________________________________       ____________         
          /Прізвище, Ім'я, по батькові/                        /підпис/                  /дата/  

Тестові функціональні випробування  систем котла  проведено  
випробувачем 
_________________________________       ____________         
       /Прізвище, Ім'я, по  батькові/                      /підпис/                    /дата/  

М.П.                                             Дата випуску  _______________ 

 
10. ГАРАНТІЙНІ ОБОВ'ЯЗКИ. 

 
10.1. Завод-виробник  гарантує  відповідність котла  

обов’язковим вимогам  ТУ У28.2-24175498-030:2010 при  
дотриманні  правил монтажу, зберіганні, транспортуванні,   
експлуатації, догляді та при  наявності  керівництва  з  
експлуатації з відміткою про дату продажу та підпису Покупця 
про прийняття ним гарантійних умов. При невиконанні цих 
умов претензії по якості виробу не приймаються. Протягом 
гарантійного терміну власник має право на безкоштовний 
ремонт котла, якщо він вийшов з ладу через дефекти 
виготовлення. Гарантійний ремонт полягає у виконанні робіт,  
пов'язаних з усуненням недоліків товару для забезпечення 
використання його за призначенням протягом гарантійного 
терміну експлуатації.  Усунення недоліків здійснюється шляхом  
заміни чи ремонту комплектуючого виробу   або   окремої 
складової   частини. Після  продажу  котла  претензії  по  
некомплектності  і  механічних  пошкодженнях  не  приймаються. 

10.2. Гарантійний  термін  експлуатації при  відсутності  
механічних  пошкоджень - 12 місяців з дня встановлення, або не 
більше 18 місяців з дня випуску. 

10.3. Протягом  гарантійного  терміну  неполадки, які  
виникли  по вині  заводу, усуваються  представниками  заводу-
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виробника  або організацією, яка має відповідні дозволи на 
обслуговування електричного обладнання та угоду з заводом на 
гарантійний ремонт  з  доставкою  необхідних запасних  частин  
за  рахунок  заводу-виробника.  Про  виконання ремонту  повинна  
бути  зроблена  відмітка  в  даному  керівництві  (Додаток 2).  

10.4. У випадку виходу із ладу будь-якого вузла котла в період 
гарантійного терміну власник по телефону повідомляє виробника, 
або спеціаліста організації, яка має відповідні дозволи на 
обслуговування електричного обладнання та угоду з заводом 
виробником на гарантійний ремонт і угоду з власником на 
обслуговування про вихід котла з ладу складає акт про перевірку 
котла, який разом із копією талона на введення котла в 
експлуатацію і дефектним вузлом з вини заводу направляється 
підприємству-виробнику. Якщо підтверджується, що поломка 
сталася з вини підприємства-виробника, то ремонт або заміна 
дефектного вузла проводиться за рахунок виробника. 

При відсутності акта та дефектного вузла з вини заводу 
підприємство-виробник претензії не приймає. 

 10.5 Власник  котла  втрачає  право  на  гарантійний  
ремонт, а підприємство-виробник  не  несе  відповідальності  та  
не  гарантує безвідмовну  роботу  і  знімає котел  з  гарантії  у  
випадках: 

10.5.1 Відсутності заповненого контрольного талону на 
введення котла в експлуатацію, та відміток в додатку 2 про  
щорічне сервісне обслуговування, наявності в талонах 
виправлень, нерозбірливих записів. Якщо на котлі відсутні або 
пошкоджена індентифікаційна етикетка, нерозбірливий або 
змінений серійних номер. При відсутності штампа торгуючої 
організації в талоні на гарантійний ремонт  і свідоцтві про 
продаж. 

10.5.2 Якщо несправність виникла ушкодженням при 
транспортуванні, неправильним збереженням, недбалим 
застосуванням, поганим доглядом. Якщо котел  має надмірне 
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забруднення, як внутрішнє так і зовнішнє, іржавий. 
10.5.3  Коли котел використовувався не за призначенням, 

без гідравлічного розрахунку системи опалення виконаний 
монтаж.  

10.5.4  Якщо котел піддавався конструктивним змінам. 
10.5.5  Коли котел піддавався спробам самостійного 

ремонту. 
10.5.6 Коли несправності викликані незалежними від 

виробника причинами, такими, як перепад напруги 
електричного струму, явища природи, стихійного лиха. 

10.5.7 Якщо мають місце ушкодження, підгоряння 
автоматичного вимикача  або магнітних пускачів, блок- тенів, 
що виникли в результаті поганого контакту, механічного 
ушкодження. Сліди дії вогню. 

10.5.8  При наявності в середині котла сторонніх 
матеріалів чи предметів від будівельних робіт (штукатурка, 
пил від шпаклівок тощо…). 

10.5.9 Якщо котел має наявні механічні пошкодження. 
10.5.10 Якщо експлуатація котла відбувалася в 

невідповідності до вимог по підключенню котла до 
електромережі, системи опалення та системи водопостачання 
та вимог до приміщення по приточно- витяжній вентиляції. 

10.5.11 Якщо не своєчасно проводилося видалення 
накипу в основному теплообміннику і тенах. Видалення 
накипу проводиться за рахунок споживача, оскільки не є 
неполадкою пов’язаною з виробничими недоліками 
виробника. Швидкість утворення осадів  залежить від 
жорсткості та чистоти системи опалення.  

10.5.12 Гарантія не поширюється на такі види робіт, як 
усунення недоліків при встановленні котла, які створюють 
умови для неправильної роботи котла, очищення та інші 
роботи по догляду. 

10.5.13 Не підлягають відшкодуванню гарантії всі 
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витрати пов’язані з приїздом у випадку не гарантійного 
виклику сервісної служби заводу, чи уповноваженого 
представника сервісного центру, а також доставку, поштову 
пересилку, компенсації часу, втрат в бізнесі. 

10.5.14 При відсутній угоді між власником та 
організацією, яка має відповідні дозволи на обслуговування 
електричного обладнання. 

10.5.15 У    разі,     коли     протягом    гарантійного    
терміну   котел експлуатувався з  порушенням  правил  або  
споживач не виконував рекомендацій   підприємства,  що  
виконує роботи з гарантійного обслуговування котла, ремонт 
провадиться за рахунок споживача. 
10.6. У  випадку  виходу  з ладу будь-якого  вузла  котла  в 

період гарантійного  терміну експлуатації  з  вини  власника  або  
несправності котла  після  закінчення  гарантійного  терміну  
експлуатації, підприємство-виробник  може  провести  заміну  або  
ремонт несправного вузла за рахунок власника.  

10.7. Середній  термін  служби  котла  -  10  років. 
 

11. СВІДОЦТВО ПРО КОНСЕРВАЦІЮ, УПАКОВКУ І  
ЗБЕРІГАННЯ. 

11.1. Котел опалювальний  електричний з  примусовим обігом  
води  типу  "Данко" заводський № _______    підданий  
консервації  і  упаковці  згідно ГОСТ 9.014-78 

“_____” _____________________  _________ р. 
Умови  зберігання – С  згідно  ГОСТ І5І50-68  
Тривалість  захисту  без  переконсервації  1 рік.  
Пакувальник__________________________________ 
11.2. Упакований  котел  зберігається   в  тарі  заводу-

виробника  в закритому  приміщенні  або  під  навісом  в  
горизонтальному  положенні в один ярус. 
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12. СВІДОЦТВО ПРО ПРОДАЖ. 
 

Котел  опалювальний   електричний з  примусовим обігом  
води  типу  "Данко" заводський №____________. 

  Проданий магазином 
_________________________________________________________ 

                                       /найменування  торгуючої  організації/ 

"_____" ___________________ ________ р. 

Штамп магазину    ________________________ /підпис/ 

Я покупець своїм підписом підтверджую отримання котла в 
повній комплектації без механічних пошкоджень та наявності 
керівництва по експлуатації. 

З правилами використання, призначенням, з правилами 
технічного обслуговування, гарантійними зобов’язаннями – 
ознайомлений. 

 

_________               _____________________________           
(Дата)                        (прізвище та підпис покупця) 
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ПрАТ "Агроресурс" 
33001, м. Рівне, вул.Нижньодворецька, 35. 
Тел.(0362) 26-34-01,26-29-91 

                       ВІДРИВНИЙ ТАЛОН № 1 
                    на  гарантійний ремонт котла 

Заводський № ____________________________ 
Проданий  магазином ____________________ 
                                  /назва  торгуючої  організації/ 

"______" ____________________  _______ р. 
Штамп  магазину   _______________________ 

                                                  /підпис/ 
Власник  та  його  адреса ___________________ 

 
_______________________________________________          
/підпис/ 
 
Виконані  роботи  по  гарантійному ремонту 

______________________________________________ 

/дата/ 
Сервісант___________Власник_______________ 

/підпис/                               /підпис/ 

ЗАТВЕРДЖУЮ: 
Керівник 
___________________________________________ 
/найменування  обслуговуючої   організації/ 

М.П      "____"___________________ ______ р. 
                _____________________ 
                                  /підпис/ 
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 Заповнює виконавець 
 
Виконавець 
_____________________________________________ 

(організація, 
_____________________________________________ 

адреса, телефон) 
Номер, під яким котел узятий на гарантійний облік 
№_________ 
 
Причина ремонту. Назва заміненого комплектуючого 
виробу, складової частини:  
 

 
 
 
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________ 
 
Дата ремонту_______________ 201 _ р. 
Особа, яка виконала 
ремонт_______________________________ 

(П.І.Б.., підпис) 
 

М.П. 
 
Підпис власника котла, що підтверджує виконання 
робіт з гарантійного ремонту __________________ 
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ПрАТ "Агроресурс" 
33001, м. Рівне, вул.Нижньодворецька, 35. 
Тел.(0362) 26-34-01,26-29-91 

                       ВІДРИВНИЙ ТАЛОН № 2 
                    на  гарантійний ремонт котла 

Заводський № ____________________________ 
Проданий  магазином ____________________ 
                                  /назва  торгуючої  організації/ 

"______" ____________________  _______ р. 
Штамп  магазину   _______________________ 

                                                  /підпис/ 
Власник  та  його  адреса ___________________ 

 
_______________________________________________          
/підпис/ 
 
Виконані  роботи  по  гарантійному ремонту 

______________________________________________ 

/дата/ 
Сервісант___________Власник_______________ 

/підпис/                               /підпис/ 

ЗАТВЕРДЖУЮ: 
Керівник 
___________________________________________ 
/найменування  обслуговуючої   організації/ 

М.П      "____"___________________ ______ р. 
                _____________________ 
                                  /підпис/ 
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Заповнює виконавець 
 
Виконавець 
_____________________________________________ 

(організація, 
_____________________________________________ 

адреса, телефон) 
Номер, під яким котел узятий на гарантійний облік 
№_________ 
 
Причина ремонту. Назва заміненого комплектуючого 
виробу, складової частини:  
 

 
 
 
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________ 
 
Дата ремонту_______________ 201 _ р. 
Особа, яка виконала 
ремонт_______________________________ 

(П.І.Б.., підпис) 
 

М.П. 
 
Підпис власника котла, що підтверджує виконання 
робіт з гарантійного ремонту __________________ 
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Додаток  1 

КОНТРОЛЬНИЙ ТАЛОН НА ВСТАНОВЛЕННЯ КОТЛА 
 
 

1. Дата установки котла    

2. Адреса установки  

3. Телефон домоуправління  

4. Телефонний номер сервісної 
служби по місці проживання та 
адреса 

 

5. Ким виконаний монтаж  

6. Ким і коли виконано (на місці 
установки після монтажу) перевірка 
опору ізоляції котла мегометром 
напругою 2500В по відношенню до 
корпуса котла, що має становити не 
менше 0,5 МОм 

 

6. Ким і коли виконано (на місці 
установки) перевірка опору 
заземлення 

 

7. Дата подачі напруги на котел   

8. Ким виконано запуск і інструктаж  

9. Інструктаж прослуханий, правила 
користування котлом засвоєні 

 

10. Підпис особи, що заповнила 
талон 

 

 

Прізвище абонента ___________________________________ 
“_____” _____________________ ______ р.  
Підпис абонента ______________________ 
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          Додаток 2. 

 

ВІДМІТКИ  ПРО  ЩОРІЧНЕ ТЕХНІЧНЕ 
ОБСЛУГОВУВАННЯ 

 
 

Дата 
 

 
Ким виконано, посада, П.І.Б 

 
Підпис  
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  Додаток 3.                                    
Характеристика  насоса Typ RS 15/6-3 P установленого на  котлі  
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Додаток 4.                                                            
 

Можливі несправності, і методи їх усунення. 
 

Несправність Причина   Метод усунення 
 

Не світиться 
при вмиканні 
перемикач 1. 

 
 
 
 
 
 
 

Не вмикаються 
пускачі 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Котел не 
споживає 
заявлену 

потужність 
 

 
 
 
Котел не 
вмикається  
перемикач 1 
світиться 

 
Не подається напруга на 
котел. 
С працював автоматичний 
вимикач в котлі 
 
 
 
 
 
 
Немає циркуляції в 
системі опалення. 
 
 
 
 
 
Перегоріла котушка 
пускача 
 
 
 
.  
 
Перегорів блок -тен 
 
 
 
 
 

 
 

Спрацював граничний 
термостат 

 
Перевірте наявність напруги на 
основному щиті будівлі. 
Відключіть подачу напруги на котел від 
основного щита будівлі. Відкрийте котел. 
Перевірте візуально надійність всіх 
електричних з’єднань. Перевірте 
відсутність короткого замикання в схемі. 
Включіть автоматичний вимикач котла. 
 
Перевірте наявність повітря в контурі 
опалення. 
Перевірте роботу насоса відкрутивши 
заглушку  на осі насоса. 
Відкрити крани системи опалення. 
Замінити картридж фільтра в системі 
опалення.  
Перевірити електричні котушки пускачів 
на цілісність омметром. Опір між 
контактними А1 та А2 котушки має бути 
в межах кількох  кОм. У випадку обриву 
котушки замініть котушки на нові.  
 
 
Перевірити блок -тени на цілісність 
омметром, або під навантаженням за 
допомогою електричних кліщів струм 
кожного тена. Відсутність струму тена 
вказує на його обрив – перегоряння. 
Замініть згорівший блок – тен на 
справний. 
 
Відкрутити ковпачок мал.1поз.21 на 
корпусі граничного термостату та 
натиснути на кнопку для розблокування 
термостата. 

 
 
 
 
 
 

28,1,26,3,24,5,22,7,20,9,18,11,16,13 
 2,27,4,25,6,23,8,21,10,19,12,17,14,15 


