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1 Конструкция на котела   

 
Части на котела:  1.  Горивна камера,  2.  Гореща вода,  3.  Димни газове,  4.  Връщащ клон,  5.  Подаващ 
клон,  6.  Горен отвор за почистване,  7.  Горна врата за зареждане с гориво,  8.  Долна врата за 
зареждане с гориво и почистване на пепелта,  9.  Клапа за първичен въздух,  10.  Странични отвори за 
почистване,  11.  Основа,  12.  Изолация,  13.  Кожух на котела,  14.  Отвор за монтиране на регулатор н а 
тягата,  15.  Отвор за обезвъздушител,  16.  Отвор за изтакане на котела   
1.1 Размери   

Тип на 
котела Маса (kg)   В (mm)   Н (mm)   L (mm)   A (mm)   E (mm)   F (ø)   

100   630   935   1500   1540   1330   220   2   
120   760   935   1600   1665   1430   220   2   
150   805   1035   1670   1675   1500   220   № 65   
200   1030   1205   1720   1785   1535   220   № 80   
250   1500   1355   1800   2075   1570   330   № 80   
300   1700   1600   1800   2075   1570   330   № 80   

   
 

Котел с твърдо гориво за загряване на вода    



 

1.2 Технически данни в съответствие с EN 303-5   
       
Номинална мощност* FSB 3 Max (kW)   100   120   150   200   250   300   
Обхват на мощността* (kW)   80-110   100-130   130-180   180-240   220-290   270-350   
Необходима тяга (mbar)   0.29   0.3   0.35   0.41   0.45   0.5   
Съдържание на вода (l)   170   230   290   320   350   430   
Температура на изходящите газове при 
номинална мощност (ºС)   

250   250   250   250   250   250   

Обхват на регулиране на температурата 
(твърдо гориво) (ºС)   

60-90   60-90   60-90   60-90   60-90   60-90   

Минимална температура във връщащия клон 
(твърдо гориво) (ºС)   

60   60   60   60   60   60   

Ефективност   78%   78%   77%   75%   75%   75%   
Клас на котела***   2   2   2   2   2   2   
Необходима височина на комина** (m)   9-10   10-11   11-12   11-12   12-13   15-17   
Необходим вътрешен диаметър на комина** 
(mm)   

250   250   300   350   350   350   

   
1.3 За продукта   
• Този котел е предназначен за ръчно подаване на твърдо гориво (кафяви въглища, дърва, 

брикети или биомаса с обявена калоричност, по-голяма от 15000 MJ/kg).   
• Котелът е произведен чрез заваряване на стоманени плочи (дебелина 4 - 6 mm).  

Производственият процес е проведен при строго спазване на напътствията на съответстващите 
Европейски норми EN 303/5 и ISO 9001.  Използвани са само сертифицирани материали както се 
изисква от EN 10025, EN 10028-2, EN 10120 и EN 10088-2.   

• Ефективността на котела е по-голяма от 75% благодарение на триходовата конструкция.   
• Горната и долната врата за покрити с отразяваща изолация, основана на минерална вата 

VERMCULITE - в резултат, голямо количество топлина се задържа вътре в котела.   
• Котелът има широка горна врата за улесняване на зареждането с твърдо гориво.   
• Управлението на горенето се осъществява от регулатор на тягата (трябва да бъде поръчан 

отделни и монтиран на котела преди въвеждане в експлоатация).   
• Максималното работно налягане е 4 bar.  Хидравличното изпитване е проведено при 6 bar.   
• Котелът се доставя с комплект за почистване.   
   

2 Препоръки за транспортиране и съхранение на котела   
2.1 Форма на доставка   
Котелът е обвит с пластмасово фолио и се доставя върху дървено пале.   
Котелът трябва винаги да стои във вертикално положение.  Завъртането на котела по време на 
транспортиране или монтиране поражда риск и може сериозно да повреди котела.  Забранено е 
поставянето на котли един върху друг.   
Котелът може да бъде съхраняван само в затворени помещения без атмосферни въздействия.  
Влажността в помещението за съхраняване не трябва да надвишава 80%, така че да не настъпва 
кондензация.  Температурата в помещението за съхраняване трябва да бъде от -40ºС до +40ºС.   
2.2 Какво има в опаковката?   
Заедно с котела се доставят следните части:   
• Комплект за почистване.   
• Гаранционна карта.    
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4   
3 Монтаж на котела   
3.1 Разполагане на котела   
Помещението за разполагане на котела трябва да бъде вентилирано.  Формулата за пресмятане на 
необходимото количество свеж въздух за котела е дадена по-долу:   

𝐴𝐴 (𝑐𝑐𝑐𝑐2) = 6.02𝑃𝑃 (𝑘𝑘𝑘𝑘) 
където Р е номиналната мощност на котела в kW.   
Котелът трябва да бъде монтиран в помещение, което позволява достъп до всички части, както е 
показано по-долу:   

   
3.2 Комин   
Котелът трябва да бъде свързан към комина както е показано на фигурата:   

   
Правилното оразмеряване на комина е много важно за оптималната експлоатация на котела.  
Предназначението на комина е да отведе продуктите на горене, но също така да осигури необходимата 
тяга за засмукване на въздух.  Графиката показва как се избира необходимата височина на комина като 
функция от диаметъра на комина.  Правилната изолация на комина е много важна и трябва да има 
дебелина от поне 50 mm.   
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Височината и напречното сечение на комина се определят в зависимост от необходимата тяга на котела.  
Консултирайте се с техническите материали, предоставяни от производителя на комина.  Минималната 
височина на комина за котел с дърва FSB 3 Max е 9 m.  Оценка на височината на комина е дадена на 
диаграмата с технически данни.  Препоръчват се кръгли комини от неръждаема стомана, за да бъде 
ограничено въздействието на кондензацията.   
 

4 Монтаж на котела   
Този котел може да бъде свързан само към отворена отоплителна система.   
4.1 Монтиране на котела към открита отоплителна инсталация   
Схемата на свързване на котела към открита отоплителна инсталация е дадена на фигурата.   
Откритият разширителен съд е свързан с тръбите за разпределение на топла вода (ПОДАВАЩ и 
ВРЪЩАЩ клон) както е показано на фигурата - с допълнителна ПРЕЛИВНА тръба плюс ЦИРКУЛАЦИОННА 
тръба (за предотвратяване на замръзването през зимните месеци).   
Моля, отбележете, че към отворения разширителен съд не трябва да бъдат свързвани никакви 
допълнителни компоненти  - особено клапани.   
Размерът на разширителния съд се определя по следната формула:   

𝑉𝑉 = 0.07𝑉𝑉вода(𝑙𝑙) 
където 𝑉𝑉вода(𝑙𝑙) е обемът на водата в цялата инсталация.   
Отвореният разширителен съд трябва да бъде разположен вертикално над най-високия отоплителен 
елемент.  Подаващата и връщащата тръба, свързващи отворения разширителен съд, трябва да бъдат 
изолирани (дебелина на изолацията 40 mm), ако разширителният съд не е разположен в отоплявано 
помещение.  Самият съд трябва също така да бъде изолиран.   
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  - котел   

  - клапан   

  - циркулационна помпа   
1 Подаваща тръба (SR)   
2 Връщаща тръба (SP)   
3 Преливна тръба   
4 Циркулационна тръба   
5 Извод за обезвъздушаване   
6 Отворен разширителен съд   



 

   
4.2 Напълване на котела и инсталацията с вода   
Напълването става през клапана за изтакане на котела (намира се на връщащата тръба близо до котела).  
Напълването се съпровожда с отвеждането на въздух от инсталацията.  Работното налягане зависи от 
общата височина на системата и отворения разширителен съд (приблизително 1 bar за всеки 10 m).   
След напълване, задължително се затваря клапана за изтакане на котела, спира се подаването на вода и 
се разединява тръбата за напълване на инсталацията.   
Обърнете внимание на качеството на водата, използвана за напълване на отоплителната система.   
Монтирането и въвеждането на котела в експлоатация трябва да бъде поверено на експерт.  Това трябва 
да бъде лице, което ще поеме цялата отговорност и ще гарантира правилната работа на котела и на 
цялата отоплителна система.  В случай на неправилно планирана система при показани недостатъци, 
предизвикани от съответното лице, което ще доведе до неправилна работа на котела, цялата 
отговорност за повреди на имущество и потенциалните разходи, свързани с това, отговорността се носи 
изцяло от лицето, осъществило планирането, монтажа и въвеждането в експлоатация, а не от 
производителя, представителя или доставчика на котела.   
   

5 Експлоатация на котела   
Въвеждането в експлоатация трябва непременно да бъде направено от квалифицирано лице.  Преди 
въвеждане в експлоатация, проверете дали:   
• котелът е свързан правилно към отоплителната инсталация;   
• котелът е свързан правилно към електрическата инсталация (когато се използват пелети или 

петролни продукти);   
• инсталацията е обезвъздушена и работното налягане е в предписаните граници;   
• е избран правилен работен цикъл на циркулационната помпа.   
Отоплението с твърдо гориво (ръчно подаване) може да стане по два начина:   
1. Зареждане с гориво отгоре - поставят се въглища (или дърва) върху тръбите на горивната 

решетка (скарата) (не трябва да има пепел).  Регулаторът на тягата трябва да бъде в максимално 
отворено положение.  Използвайки дребно парче дърво или въглища, запалете огън отгоре.  
Когато огънят се разпали, регулаторът на тягата се поставя на желаната температура . желаното 
положение.   

2. Зареждане с гориво отдолу - поставете малки парчета твърдо гориво върху скарата(не трябва да 
има пепел) и запалете огън.  Регулаторът на тягата трябва да бъде в максимално отворено 
положение.  Когато огънят се разпали, регулаторът на тягата се поставя на желаната 
температура . желаното положение.   

Проверявайте дали долните врати на котела са затворени, когато котелът работи.   
В случай на неконтролирано повишаване на налягането и температурата на водата в котела, което може 
да се дължи на различни причини (като прекъсване на захранването с електрическа енергия, което 
предизвиква прекратяване на работата на циркулационната помпа, повреда на циркулационната помпа, 
неконтролирано навлизане на въздух в системата), прекратете подаването на въздух към котела или 
загасете огъня, ако условията позволяват това да стане безопасно (няма запалими материали около 
котела).  В случай на прекъсване на захранването с електрическа енергия, поставете регулатора на тягата 
и клапата на комина на котела в затворено положение.   
Задължително е да следите дали налягането в инсталацията е в предписаните граници.   Ако налягането 
е по-ниско от критичната стойност, спрете работата на котела и напълнете инсталацията, когато котелът 
е студен.   
Твърдостта на водата не трябва да превишава предписаните граници.  Ако за гориво използвате 
въглища, в зависимост от вида на въглищата и качеството на горене, котелът трябва да бъде почистван 
щателно на всеки 30 дни.  Колкото по-замърсен е котелът, толкова по-ниска е ефективността на 
отоплителната система.   
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Не е позволено изкуствено гасене на огъня в котела.  Забранено е впръскването на вода в горивната 
камера.  След отоплителния сезон, котелът трябва да бъде почистен от пепел и сажди и горивната 
камера трябва да бъде обработена с вещество за защита от корозия.   
В случай на механичен проблем (блокиран регулатор на тягата или повреда на циркулационната помпа), 
котелът трябва да бъде изгасен - само при студен котел са възможни работи по ремонтиране на 
инсталацията.   
   

6 Почистване и поддържане на котела   
Препоръчва се почистване на пепелта от котела веднъж или два пъти седмично.  Подробно почистване 
на котела трябва да бъде правено веднъж на месец и в края на отоплителния сезон.  Редовното 
поддържане удължава срока на експлоатация на котела.  Почистването трябва да става през горната и 
през долната врата, но също така и с отваряне на котела отстрани (Глава 1, позиция 10).   
 

7 Принципни хидравлични схеми   

   
   
   
   
Фероли Румъния ООД - бул. "Тимишоара" 104Е, Сектор 6, Букурещ - телефон:  021 444 36 50 - факс:  021 444 36 52 - www.ferroli.com   
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Буферен съд   

Циркулационна 
помпа на 

отоплителната 
система 

Отоплителна 
система   

Електрически бойлер 
със серпентина   

Разшири-
телен съд   Смесителен 

вентил     

Трипътен и 
предпазен клапан   

Циркулационна помпа 
на буферния съд 

Контактен термостат, монтиран 
на подаващата тръба   
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Котел с твърдо гориво + електрически бойлер със серпентина 

Котел с твърдо гориво + буферен съд + електрически бойлер 
със серпентина 

Електрически бойлер със 
серпентина   

Котел с твърдо гориво   

Трипътен и 
предпазен клапан   

Отоплителна 
система   Разширителен 

съд   Смесителен 
вентил     

Външен 
термостат   Циркулационна 

помпа   

Електронен   

регулатор   

Външен 
термостат   

Електронен 
регулатор   

Котел с твърдо гориво   
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