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1 ОПИСАНИЕ НА УРЕДА 

1.1 ВЪВЕДЕНИЕ 

Чугунените котли СОЛИДА 
са добро решение при 
съществуващи енергийни 
проблеми, т.к. те използват 
твърдо гориво - дърва и 
въглища. Тези котли отговарят 
на изискванията за качество, 
предявени към всички чугунени 
котли, произведени от СИМЕ -
Италия. Формата и размерите 
на горивната камера позволяват 
да се постигнат високи изходни 
мощности и горене без 
отлагания. 

Гарантирана е перфектна 
изолация на чугуненото тяло на 
котела. 

1.2 ЗАХРАНВАНЕ 
Котлите се доставят в 2 

отделни опаковки: 
- сглобеното тяло на котела, 

включително и врата за 
зареждане, врата за кутията за 
пепелта, димна камера с 
регулируем шибър, неголям 

1.4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 

съд за сажди и термостатичен 
регулатор на тягата. В торбичка 
са поставени 2 дръжки за 
вратите, 1 винт с бакелитова 
дръжка за ръчна настройка на 
шибъра за подаване на въздух, 
контактна пружина за 
термометъра и лост М6 за 

1.3 РАЗМЕРИ 

присъединяване към шибъра за 
подаване на въздух и документ 
за проведени тестове, който се 
съхранява с документите на 
котела. 

- картонен кашон с капаците, 
термометъра и документите на 
котела. 

1.5 ЗАГУБИ 
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2. МОНТАЖ 

2.1 ПОМЕЩЕНИЕ ЗА КО
ТЕЛА 

Проверете дали помеще
нието отговаря на изискванията 
за монтаж на котел. Стаята да е 
проветрива, за да има правилно 
горене. Да има отвори в стената, 
които отговарят на следните 
изисквания; 
- да имат свободна секция поне 

6 см2 за всеки 1,163 к\Л/ (1000 
ккал/час). Най-малкият отвор да 
не е по-малък от ЮОсм^. 
Отворът може да се изчисли по 
формулата: S=Q/100, където S 
е в см̂ ; Q е в ккал/час. 

- отворите да са разположени 
в по-долна част на външна 
стена, за предпочитане на 
п роти во п ол ожн ата сте н а 'н а 
тази за изхвърляне на 
изгорелите газове. 

2.2 СВЪРЗВАНЕ КЪМ 
ДИМООТВОДА 

Димоотводът да отговаря на 
следните изисквания: 
- да е от водонепромокаем 

материал и устойчив на 
температурата на дима и 
конденза; 

- да е с достатъчна механична 
устойчивост и ниска топлопро-
водимост; 

- да е перфектно херметичен за 
да се избегне охлаждането на 
комина; 

- да е в идеална вертикал'на 
позиция и на края на тръбата 
да има статичен аспиратор, 
което осигурява ефективно и 
постоянно изхвърляне на 
изгорелите газове; 

- за да се избегне евентуален 
ефект на задимяване при 
преобладаване на силата на 
вятъра над силата на изхвър
ляне на дима, тръбата да се 
установи на поне 0,4 метра 
над най-високия наблизо 
разположен комин и на висо
чина, не по-малка от 8 метра; 

- диаметърът на димоотвода да 
не е по-малък от диаметъра на 
тръбата за връзка с котела. 
При квадратно или правоъгъл
но сечение вътрешното 
сечение да е с10% по-голямо 
от сечението на тръбата за 
връзка с котела; 

• Полезното сечение на димоот
вода може да се изчисли с по-
мощтта на следната формула: 

S- сечение в см 
К - умалителен коефициент -
0,045 за дърва и 0,030 за въглища 
Р - мощност на котела в ккал/час 
Н - височина на димоотвода в 
метри (от линията на пламъка до 
най-високата външна точка на 
тръбата). При избор на размера 
на тръбите да се отчита 
фактическата височина на 
димоотвода (от линията на 
пламъка до най-високата 
външна точка на тръбата), 
намаленас 

- 0,50m при всяко изменение 
посоката на тръбата, свързва
ща котела с димоотвода; 

- 1,00 m за всеки метър 
хоризонтална тръба. 
2.3 ВКЛЮЧВАНЕ НА СИС

ТЕМАТА 
Връзките да могат лесно да 

се разглобяват с въртящи се 
муфи. 

2.3.1 Пълнене 
Преди пълнене да се про

пусне вода през системата за 
да се отстранят възможни малки 
частици, които пречат на рабо
тата на котела. 

Пълненето да става бавно за 
да се отделят въздушните 

мехурчета през съответните 
отвори. В термогенераторите в 
затворена система налягането 
на пълнене при хладен котел и 
налягането преди свързване на 
разширителния съд трябва да 
си съответстват, или като 
минимум - не трябва да не е 
по-ниско от статичното налягане. 
(Например, за 5-метров воден 
стълб налягането преди 
напълване на разширителния 
съд и налягането на котела 
трябва, като минимум, да е 
равно на 0,5 бара). 

2.3.2 Изисквания към 
водата 

Водата-топлоносител да 
съответства на UNI - CTI 8065. 
Отлагането на варовик с де
белина от няколко милиметра 
предизвика, вследствие ниската 
му топлопроводимост, значи
телно прегряване на панелите на 
котела, водещо до нежелателни 
последици. 

Задължителна обработка на 
водата се налага в следните 
случаи: 

- крупни системи (с голям 
обем вода); 

- висока цикличност на пода
ването на използваната вода; 

- след пълна или частична 
подмяна на водата. 

2.4 МОНТАЖ НА РЕШЕТКА 
(ОПЦИЯ) 
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При монтажа на допъл
нителна решетка се-придър-
жайте към следните инструкции: 
- Направете отвор във външната 

пластина, намираща се 
между вътрешната и предната 
част като използвате свредло 
с диаметър фЮмм, както е 
показано на фиг.В; 

- Поставете задната решетка 
(12) в горивната камера; 

- Закрепете предната решетка 
(10) към втулка (9) с винтове 
(8) и гайки(7); затегнете 
предната решетка отдясно 
към котела с винт (5); 

- закачете съединителния прът 
(6) към местата в предната и 
задната решетка. 

- Поставете междинните 
решетки; 

- На втулка (9) наденете 
колелцето (4) и ръчка 3; 
закрепете ги с шайба (2) и 
винт(1). 

2.5 СГЛОБЯВАНЕ НА 
АКСЕСОАРИТЕ 

Затварящите дръжки на 
вратите и винта с настрой
ващата кнобка за заглушителя 
се доставят отделно за да се 
предпазят от повреждане при 
транспорт Дръжката и винтовете 
с кнобката са опаковани в 
найлонов плик и се намират в 
отделението за пепелта. 

Монтаж на дръжката: (фиг4) 
- Вземете дръжка (1), вмъкнете 

я в отвора на вратата за 
зареждане (2) и поставете 
ролка (3) в отвора на 
дръжката; блокирайте дръж
ката с гъвкава топлийка (4); 

- Направете същото за дръжката 
на пепелника. 

2.6 СГЛОБЯВАНЕ НА 
КАПАЦИТЕ 

На двата задни горни пръта 
са монтирани 3 гайки, втората и 
третата помагат за правилен 
монтаж на ъгловите части на 
облицовката. 

На вътрешните пръти, както 
на долните, така и на задните, 
са разположени 2 две гайки, 
едната от които е необходима 
за блокиране на опорния прът 

Монтажът на панела се 
извършва в следната последо

вателност: (фигб) 
- Частично развийте втората и 

третата гайка на всеки от 
съединителните пръти; 

- Присъединете левия страничен 
панел (1) към долния съедини
телен прът 
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- и горния на котела и нагласете 
позицията на гайката и 
заключващата гайка на горния 
съединителен прът; 

- Защитната планка (5) е 
монтирана към управляващия 
панел (6) с 3 самонарязващи 
винта. Поставете панела с 
натиск. После развийте 
капилярката на термометъра и 
я поставете в лявото гнездо с 
контактната пружинка; 

- Дясното гнездо може да се 
използва за контролен 
термометър; 

- Поставете капака (7) към 
вътрешните страни на котела. 

2.7 РЕГУЛИРАНЕ НА 
ТЯГАТА 

На котлите СОЛИДА могат 
да се поставят 3 типа 
терморегулатори. 

Внимание: 
За присъединяване с 

помощта на верижка на 
ръчката към основата на 
регулатора, е необходимо да 
се свали (като се развият Зте 
закрепващи винта) от пулта 
за управление защитният 
алуминиев отражател (фиг. 6) 
След монтажа и регули
ровката защитният отража
тел се връща в изходно 
положение. 

2.7.1 Регулатор Thermomat 

Регулаторът Термомат е 
окомплектован с ръчка от 
термореактивна смола, с 
възможност за задаване на 
температурата от 30 до 100° С 
(фиг7). 

Регулаторът влиза в отвор s" 
като червената маркировка е 
отгоре. После, както е настроен 
панелът с инструменти и е 
свалено пластмасовото 
блокиращо устройство, ръчката 
с верижката се вкарва в опората 
на регулатора. Когато ръчката 
се установи на 60° С, се закрепя 
ръчката с верижката. Избира се 
позиция под ъгъл надолу така 
че верижката да се окаже на 
една ос с крепежния отвор на 

шибъра за подаване на въздух.. 
Действайте по следния 

начин: 
- Установете ръчката на 60° С; 
- Оставете отворен шибъра за 

подаване на въздух, включете 
котела; 

- Когато водата достигне 60° С, 
поставете верижката на 
шибъра така, че процепът 
между него и вратата да е с 
размер 1мм; 

- Сега регулаторът е настроен и 
работната температура може 
да се мени, като се върти 
ръчката. 

2.7.2 Регулатор Samson 

С този регулатор също се 
задава температура в границите 
от30до100°С(фиг8). 

За пускане на регулатора 

следва да се изпълняват 
инструкциите за регулатор 
Thermomat (2.7.1.). 

За разлика от него винтът 
фиксиращ ръчката трябва да 
бъде насочен нагоре. 

2.7.3 Регулатор Esbe 

Регулируемата температура 
е в границите от 40 до 90°С 
(фиг9). 

При монтажа и пускането на 
регулатора следвайте инструк
циите за регулатор Thermomat. 
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2.8 СХЕМА ЗА ПАРАЛЕЛНО СВЪРЗВАНЕ НА ДВА КОТЕЛА 

3. ИЗПОЛЗВАНЕ 

3.1 КОНТРОЛ ПРЕДИ 
ПУСКАНЕ 

Преди включване на котела 
да се провери следното 
- Система, към която е включен 

котел, задължително да има 
ОТВОРЕН разширителен съд 
(фиг. 10); 

- Тръбата, свързваща котела с 
разширителния съд, по 
диаметри трябва да отговаря 
на нормите; 

- Циркулационната помпа трябва 
да работи непрекъснато по 
време на работата на котела; 

- Работата на помпата не трябва 
да се прекъсва от сработване 
на включен в системата 
термостат; 

- Ако системата е оборудвана с 
трипътен или четирипътен 
смесител, той трябва да е 
постоянно отворен по 
отношение на оборудването; 

- Уверете се, че регулаторът на 
приток на въздух работи 
правилно и че нищо не пречи 
за автоматичното отваряне на 
шибъра за подаване на въздух. 

3.2 ПОЧИСТВАНЕ 
Да се извършва достатъчно 

често. Състои се в почистване 
на димоходите и пепелника, от 
който да се изхвърля събраната 
пепел. За почистване на 
димохода се използва спе
циална четка (фиг 11). 8 


