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Загальні відомості 

1. Котел разом із супутнім устаткуванням слід встановлювати і використовувати відповідно до проектної 

документації, чинних законів і технічних норм, а також інструкцій виробника.  

2. Котел слід встановлювати тільки в спеціально призначених приміщеннях.  

3. Рекомендовано введення котла в експлуатацію після його встановлення виконувати силами 

співробітників Авторизованого сервісного центру (АСЦ). 

4. Котел відповідає вимогам стандартів і нормативних документів, що діють на території України .  

 

5. У  випадку виникнення будь-яких несправностей, звертайтеся тільки в Авторизований сервісний центр 

(далі в тексті – АСЦ). Непрофесійне втручання може вплинути на гарантію устаткування.  

6. Співробітник АСЦ, що вводить котел в експлуатацію, зобов'язаний ознайомити користувача з технікою 

безпеки при обслуговуванні устаткування та керуванням роботою котла; операціями, які користувач має 

право виконувати самостійно та операціями, проводити які має право тільки кваліфікований фахівець АСЦ.  

7. Перевірте цілісність і комплектність поставки.  

8. Переконаєтеся, що наданий Вам тип котла по своїх вхідних параметрах підходить для роботи в даних 

умовах.  

9. При управлінні роботою котла і його обслуговуванні керуйтеся відповідними розділами з даної інструкції.  

10. Не усувайте та не ушкоджуйте написи на котлі.  

11. У випадку ремонту використовуйте тільки оригінальні запасні частини від виробника. Забороняється 

втручання у внутрішній устрій котла та проведення у ньому будь-яких змін. 

12. Утилізація котла або окремих його частин після закінчення строку придатності повинна проводитися 

відповідно до вимог екологічних служб.  

13. Виробник не несе відповідальності та не надає гарантію на несправності, що виникли внаслідок 

невиконання умов, перерахованих у інструкції з експлуатації, монтажу та гарантійному  талоні. 

Увага!  

1. Не користуйтеся котлом, якщо в приміщенні, де він встановлений (або в суміжному), присутні 

вибухонебезпечні випаровування або пил, такі як випаровування розчинників, фарб, бензину, 

пил від шліфування паркету, вибухонебезпечні гази та ін.  

2. Зливаючи воду з котла, переконаєтеся що вона не дуже гаряча.  

3. Не використовуйте котел, якщо є витік води з контуру опалення, трубопроводи засмічені або 

забиті льодом.  
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Інструкція з експлуатації 

Загальний опис котла 

Котли RK3GN-100 на твердому паливі призначені для опалення як житлових так і виробничих приміщень. 

Правильна робота котла залежить від якості монтажу та обслуговування.  

Котли  RK3GN-100 призначені для систем із примусовою циркуляцією. 

Конструктивно котел являє собою 3-ходовий котел жаротрубної конструкції з ручним завантаженням 

палива і надувним вентилятором.  

Корпус котла оснащено трубопровідними ділянками для підключення опалювального контуру, 

розширювального баку і лінії підживлення/зливу. Котел вимагає встановлення зовнішньої групи безпеки.  

Управління котлом здійснюється за допомогою панелі управляння. Котел має надувний вентилятор для 

інтенсифікації процесу спалювання палива. 

До сталевого корпусу котла закріплюються деталі облицювання, покриті з внутрішнього боку 

теплоізоляцією.  

Для правильної роботи котла і його економічної експлуатації важливо, щоб номінальна потужність котла 

відповідала втратам тепла опалюваних приміщень. Вибір котла меншої потужності веде до недостатнього 

опалення приміщень і невиконання вимог щодо теплового комфорту. При виборі котла занадто великої 

потужності його ефективність роботи знижується, що веде до підвищеного утворення конденсату та смоли.  

Рекомендоване паливо 

Котли з ручним завантаженням палива RK3GN-100 можуть працювати на наступних видах палива: 

вугілля, брикетований торф, паливні брикети, деревина. Вологість деревини рекомендована не більше 

20%. 

Попередження: Не використовуйте вид палива, відмінний від того, для якого призначений котел.  

 

Увага! Зовнішній вигляд Вашого котла може дещо відрізнятись від викладеного в цьому керівництві. 

Виробник лишає за собою право внесення змін в конструкцію котла, з метою покращення його 

експлуатаційних властивостей, без попереднього повідомлення.  
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Панель управління котла 

Котел RK3GN обладнаний платою з мікропроцесорним управлінням. Для введення значень параметрів 

слугують кнопки. На РК дисплей виводиться інформації про стан котла, а також робочі параметри та їх 

значення . 

 

Малюнок 1 -  Панель управління котла RK3GN 

Позначення: 

1 – рідкокристалічний дисплей; 2 – кнопка включення-виключення; 3 – індикатори роботи котла; 4 – 

кнопки панелі управління. 

Органи управління та індикації котла 

Таблиця 1 – Органи управління та індикації котла 

Кнопка 
ВКЛ / ВИКЛ 

Здійснює включення / виключення подачі живлення на котел.  

 

Індикатор роботи вентилятора. Ввімкнутий коли вентилятор працює. 

 

Індикатор роботи насоса. Ввімкнутий коли насос системи опалення працює.  

 

Індикатор аварії. Ввімкнутий в разі виникнення аварійного стану. 

ENTER 
Кнопка входу в меню користувача. При її натисканні здійснюється вхід в меню і підменю 
користувача. Активує режим «Розпал». 

 

Кнопка вибору меню і збільшення значень. Здійснює вибір розділів меню, а також 
збільшення значень, що встановлюються. 

 

Кнопка вибору меню і зменшення значень. Здійснює вибір розділів меню, а також 
зменшення значень, що встановлюються. 

 
EXIT / STOP 

Кнопка виходу на головну сторінку з меню користувача. 
При натисканні кнопки, зберігаються встановлені значення меню користувача. 
Утримання кнопки на протязі 4 секунд  - примусове ВКЛ / ВИКЛ вентилятора (для 
завантаження палива). 
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При вмиканні котла в електричну мережу електронна плата котла самостійно визначає необхідний режим 

роботи котла і здійснює управління вентилятором котла та насосом системи опалення. 

Електронна плата котла автоматично визначає і контролює наступні режими: 

- «Очікування». 

- «Робота». 

- «Підтримка». 

- «Продув». 

- «Антизамерзання». 

- «Помилка». 

Додатковий режим «Розпал» - єдиний режим котла, який необхідно активувати користувачу вручну 

натисканням і утриманням кнопки «ENTER» більше 5 с (див. мал. 1). 

Режими «Очікування», «Робота» ,  «Підтримка» та «Продув» це режими, що визначаються встановленою 

користувачем і поточною температурою на виході з котла. Режими «Антизамерзання» і «Помилка» 

призначені для забезпечення безпечної експлуатації котла та системи опалення в цілому. 

Для підвищення економічності та безпеки процесу згоряння палива в режимі «Робота» в котлі 

реалізований ефективний пропорційно-інтегрально-диференціальний (далі в тексті - ПІД) алгоритм 

управління потужністю вентилятора. Що дозволяє збільшити тривалість згоряння палива до 15 ÷ 20 % в 

порівнянні з класичним двопозиційним (гістерезисним) регулюванням. Застосування ПІД алгоритму також 

підвищує точність підтримки встановленої користувачем температури теплоносія на виході з котла, 

підвищує екологічність процесу згоряння палива, безпеку та комфорт експлуатації твердопаливного котла 

користувачем. 

В випадку необхідності коригування заводських параметрів, в котлі передбачене меню користувача, вхід в 

яке здійснюється натисканням кнопки «ENTER». 

Головна сторінка дисплею 

При подачі живлення на котел та включенні кнопки «ВКЛ / ВИКЛ», дисплей видає коротку інформацію про 

виробника і подає короткий звуковий сигнал, що свідчить про успішний запуск. 

На дисплеї котла відображається головна сторінка (див. мал. 2). 

 

 

 

Малюнок 2 – Головна сторінка дисплею. 

Позначення: 

ХХ – встановлена користувачем температура, °С; YY – поточна температура теплоносія котла, °С; 

ZZZ - потужність вентилятора, %. 

tуст XX                     tтек  YY 

ZZZ  %                       Ожидание 
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В нижній стрічці, окрім потужності вентилятора , відображаються можливі режими роботи котла  - 

«Очікування», «Робота», «Підтримка», «Продув», «Антизамерзання», «Помилка» і інформація про 

примусове завантаження палива в котел (див. мал.3). 

Для примусової зупинки вентилятора, а також для відновлення його робочого стану, в будь-якому з 

режимів необхідно натиснути і утримувати кнопку «EXIT / STOP» більше 4 секунд. 

 

 

 

Малюнок 3  – Індикація зупинки вентилятора для завантаження палива в котел 

Для встановлення потрібної температури теплоносія на виході з котла (ХХ на мал. 2 - 3) необхідно 

скористатись кнопками   та , що знаходяться поряд з екраном. Діапазон встановлюваних значень  

температури складає 45 ÷ 95 °С. 

Запуск процесу розпалу палива в котлі здійснюється натисканням і утриманням кнопки «ENTER» більше 5 с. 

При цьому на екрані відображається рухомий рядок що відраховує час до відпускання кнопки (див. мал. 4). 

 

 

Малюнок 4  – Запуск розпалу палива в котлі 

Таким самим чином, натисканням і утриманням кнопки «ENTER» більше 5 с, можна і зупинити процес 

розпалу палива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tуст XX                    tтек  YY 

Вентилятор          ВЫКЛ. 

Запуск   Розжига 

************** 
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Меню користувача 

Кнопка «ENTER» окрім того, призначена для входу в меню користувача. Структура меню користувача 

показана на малюнку 5. 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Малюнок 5  – Структура меню користувача 

Меню «Вентилятор» 

Мінімальна потужність вентилятора на всіх режимах роботи котла задається в пункті  1.1 «Мінімальна 

потужність». При цьому значення задається в відсотках і не може бути більшим за «Максимальна 

потужність» пункту 1.2. 

Головна сторінка 

1. Вентилятор 

1.1 Мінімальна потужність 

1.2 Максимальна потужність 

1.3 Продув 

1.3.1 Пауза 

1.3.2 Робота 

1.4 Температура відключення 

2. Насос 

2.1 Температура включення 

2.2 Температура відключення 

2.3 Перевірка 

3 Гістерезис котла 

4 Заводські налаштування 

5 Мова 
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Так само, максимальна потужність вентилятора в усіх режимах роботи котла задається в пункті 1.2 

«Максимальна потужність». Її значення також задається відсотках і не може бути меншим за «Мінімальна 

потужність» пункту 1.1. 

Увага! Для правильної роботи ПІД алгоритму максимальне і мінімальне значення потужності 

вентилятора не має бути значно обмежене! Рекомендована різниця між вказаними значеннями 

потужностей повинна становити не менше 30 %. 

Таблиця 2 – Рекомендовані налаштування вентилятора 

Вид палива 
Теплопродуктивність, 

кВт*год/кг 
Мінімальна потужність, 

% 

Максимальна 
потужність, 

% 

Дрова, вологість 20% 4,0 10 40 

Дрова, вологість 40% 3,3 10 60 

Брикети деревні 5,0 10 40 

Брикеті торфові 5,4 10 60 

Брикеті солом’яні 5,2 10 60 

Вугілля антрацит 8,3 10 70 

Вугілля буре 6,2 10 80 

Вугільний штиб 6,4 10 100 

 

Увага! Параметри в таблиці є рекомендованими. На кожному конкретному котлі значення мінімальної 

та максимальної потужності мають корегуватись індивідуально. 

Для роботи котла з постійною потужністю необхідно встановити значення потужності вентилятора в пунктах 

1.1 та 1.2 однаковими! При цьому значення гістерезису котла встановлюється в меню користувача 

«Гістерезис котла». 

Пункт 1.3 «Продув» дозволяє встановити параметри «Пауза» і «Робота» для управління вентилятором в 

режимі «Підтримка». Цей режим автоматично включається при досягненні встановленої споживачем 

температури теплоносія (див. мал. 2). При цьому, для безпечної роботи котла вентилятор періодично 

включається на час, встановлений параметром «Робота», що заданий в секундах. Період вимкнення 

вентилятора задається, відповідно, параметром «Пауза» в хвилинах. 

Увага! Тривала робота вентилятора котла в режимі «Продув» може привести до підвищення 

температури теплоносія або до перегрівання котла! 

Пункт 1.4 «Температура відключення» дозволяє задати значення температури теплоносія, нижче якої 

робота вентилятора є недоцільною. Як правило, цей параметр буде корисним для відключення 

вентилятора при затуханні котла. Діапазон значень параметра від 20 до 45 °С. 

Меню «Насос» 

Пункт 2.1 «Температура включення» дозволяє встановити значення температури теплоносія, при якій 

насос, що підключений до котла, включиться. Діапазон значень параметра від 30 до 45 °С. 

Пункт 2.2 «Гістерезис відключення» дозволяє встановити гістерезис відключення насоса в °С. 

Пункт 2.3 «Перевірка» дозволяє провести перевірку працездатності котла і його управління. 
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Меню «Гістерезис котла» 

Гістерезис котла це значення, на яке знижується виміряна температура теплоносія від встановленої 

температури, після чого вмикається повторний нагрів.  Діапазон значень параметра складає від 1 до 15 °С. 

Увага! Гістерезис котла враховується лише при роботі вентилятора з постійною потужністю. Тобто коли 

мінімальна та максимальна потужність вентилятора мають однакові значення! 

Меню «Заводські налаштування» 

Пункт4 «Заводські налаштування» дозволяє відновити всі доступні користувачу параметри в їх початкових 

значеннях. Цей пункт буде корисним у випадку встановлення некоректних значень параметрів, що 

призвело до неправильної роботи твердопаливного котла. Значення заводських параметрів наведені в 

таблиці нижче. 

Таблиця 3 – Заводські значення параметрів 

Назва параметра Значення 

Котел 

Встановлена температура 60 °С 

Гістерезис котла 5 °С 

Вентилятор 

Мінімальна потужність 10 % 

Максимальна потужність 100 % 

Продув - Пауза 10 хвилин 

Продув - Робота 5 секунд 

Температура відключення 25 °С 

Насос 

Температура включення 40 °С 

Гістерезис відключення 5 °С 

 

Меню «Мова» 

Пункт 5 «Мова» дозволяє встановити мову відображення інформації на екрані. Доступні англійська, 

українська та російська мови. 
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Введення в експлуатацію 

Увага! Рекомендовано введення котла в експлуатацію після його встановлення виконувати силами 

співробітників Авторизованого сервісного центру (АСЦ). 

Перевірка котла перед введенням в експлуатацію 

  Перед введенням котла в експлуатацію, обслуговуючий технік зобов'язаний перевірити: 

•  Відповідність монтажу проекту. 

•  Заповнення, герметичність системи опалення та тиск (термоманометром) у ній. 

•  Приєднання до димаря – підключення можливе  тільки за наявності дозволу відповідної організації, що 

займається ревізією димарів. Діаметр димової труби повинен бути не меншим за діаметр вихлопного 

патрубка котла. 

•  Функціонування регулювальних елементів котла. 

Примітка: Технік АСЦ зобов'язаний ознайомити користувача з правилами експлуатації котла та 

вписати дату введення котла в експлуатацію в гарантійний талон.  

 

Заповнення й спорожнення системи опалення  

Увага! Враховуючи  несприятливі  властивості незамерзаючих сумішей, використовувати їх під час 

експлуатації  котла  не  рекомендується.   

Для заповнення системи або додавання в неї теплоносія слід використовувати тільки воду. Вода повинна  

бути  прозорою,  безбарвною,  не містити розбавлених речовин, масел і хімічно агресивних домішок, а 

також не повинна бути кислою (pН повинен бути вище, ніж 7,0) 

Спочатку систему опалення необхідно ретельно промити, щоб вилучити з неї всі забруднюючі речовини. 

Увага! Невиконання цієї умови може призвести до засмічення теплообмінника і подальшого локального 

перегрівання.  

Ретельно видаліть все повітря з системи опалення. 

Протягом опалювального сезону в системі опалення  (нижче  позначеної як СО) необхідно підтримувати 

постійний об'єм води. Додаючи в СО воду, необхідно стежити за тим, щоб у систему не потрапило повітря. 

Воду з котла та СО не можна ні зливати, ні використовувати, за винятком випадків, коли це є необхідним, 

наприклад, під час ремонту та т.п. При зливі води та заповненні системи новою водою підвищується 

небезпека виникнення корозії та утворення накипу 

Увага! Заповнення або доповнення системи опалення водою можливо тільки за умови холодного або 

остиглого котла. 
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Акумулюючий бак 

Разом з котлом бажано встановлювати акумулюючий бак. Це пристрій, що дозволяє експлуатувати котел з 

номінальною потужністю  й, таким чином,  з максимальною ефективністю, незалежно від потреби тепла в 

системі. Що також дозволяє заощаджувати до 20% палива, завдяки роботі котла в режимі максимального 

ККД. Завдяки використанню акумулюючого бака, збільшується термін служби котлів і димоходів - 

мінімізується утворення дьогтю та кислоти.  Крім того, його підключення дозволяє експлуатувати систему 

опалення з низьким перепадом температури. 

Усереднений об'єм розширювального бака підбирається з розрахунку 50 літрів на 1 кВт корисної теплової 

потужності котла. 

Примітка:  Встановлення акумулюючого баку слід проводити відповідно до інструкцій виробника 

обраного Вами баку. 

 

Видалення твердих залишків згоряння  

Для цього призначений ящик для попелу. Його потрібно регулярно звільняти, щоб не доходило до його 

переповнення і, тим самим, не створювалася перешкода для подачі повітря на горіння палива. 

 

Конденсатоутворення та смолоутворення  

При перших розпалюваннях, на стінках холодного котла конденсується волога, яка стікаючи стінками, може 

викликати припущення про наявність протікання котла. Це запотівання припиняється після осідання попелу 

на внутрішніх стінках котла. При експлуатації котла з низькою температурою води, як правило, нижче 60 °C, 

і, з використанням вологого палива, у димових газах утворюється конденсат, який стікає по холодних 

стінках котла. Опалення на низькій температурі впливає на термін служби димоходу.  Тому доречно 

обладнати котел системою підмішування подачі у зворотну магістраль для підтримки температури 

зворотної води не нижче 60 °C. Смолоутворення  в  котлі  відбувається  за аналогічних умов (низька 

потужність, низька температура), а також при поганому горінні (недостача повітря для горіння, котел гасне). 

Щоб уникнути конденсатоутворення та  смолоутворення  в котлі, рекомендується  експлуатувати  котел  з 

температурою води більше 65 °C і обирати котел відповідно до необхідної потужності системи опалення. 

Занадто  потужний  котел страждає від  того,  що його необхідно  експлуатувати  з  низькою температурою. 

Попередження: Котел не можна експлуатувати при постійно зниженій потужності, коли можуть  

утворюватися дьоготь і кислоти. 

 

Короткочасне відключення котла  

При короткочасному відключенні котла вичистіть його, видаліть догорілі залишки палива і спорожніть ящик 

для попелу. 
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Відключення котла на тривалий час  

При відключенні котла на тривалий час (кінець опалювального сезону), котел необхідно очистити від шару 

сажі та попелу, у яких накопичується волога, що сприяє надмірній корозії корпусу котла. Перед наступним 

запуском котла після довготривалої зупинки, не забудьте перевірити вал циркуляційного насоса системи 

опалення, чи його не заклинило. 

Увага! 

•  Котел дозволяється експлуатувати тільки дорослій особі, що ознайомилася з цим керівництвом. 

•  Якщо існує небезпека утворення горючої пари або газів і їх потрапляння в приміщення котельні, а 

також при виконанні робіт, що супроводжуються тимчасовою небезпекою виникнення пожежі або 

вибуху (наклейка покриттів для підлоги, фарбування вогненебезпечною фарбою), котел необхідно 

завчасно вивести з експлуатації. 

•  ЗАБОРОНЕНО під час експлуатації перегрівати котел.  

•  По закінченні опалювального сезону, необхідно ретельно очистити котел та  димохід. Змастіть 

обертові пальці запірних механізмів. Котельню необхідно підтримувати в чистоті та сухості. 

 

Догляд за котлом та технічне обслуговування 

Попіл із ящика для попелу, залежно від виду використовуваного палива, під час експлуатації котла, 

необхідно видаляти до декількох разів на день. Попіл необхідно збирати в негорючі ємності з кришкою. Під 

час роботи з котлом необхідно користуватися захисними засобами та дотримуватися правил особистої 

безпеки.  

Увага! Технічне обслуговування котла повинно проводитися регулярно, але  не рідше одного разу на рік, 

працівником Авторизованого сервісного центру (АСЦ).  

Під час технічного обслуговування необхідно перевірити: 

- Вентилятор, за необхідності очистити його крильчатку від відкладень. 

- Стан ущільнювальних шнурів. При втраті герметичності, шнури необхідно замінити. 

- Роботу автоматики котла, стан панелі управління, спрацьовування кнопок. 

- Стан пристроїв групи безпеки (запобіжний клапан, автоматичний клапан видалення повітря) 

Ремонт котла  

Ремонт котла дозволяється проводити лише спеціалісту Авторизованого сервісного центру (АСЦ). 

Користувач або експлуатуюча особа має право лише на повсякденний догляд і, можливо, на нескладну 

заміну деяких деталей, наприклад, ущільнювальних шнурів. 

Увага! Для ремонту можна використовувати тільки оригінальні деталі. 
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Чистка котла  

Під час експлуатації на стінках котла і головним чином у жарових трубах осідає сажа і попіл, внаслідок цього 

з часом погіршується теплообмін і знижується продуктивність котла. Кількість сажі та попелу залежить від 

якості палива, що спалюється, та від умов експлуатації котла. Якщо котел має занадто велику потужність, 

або якщо він з якоїсь причини експлуатувався з низькою температурою, відбувається підвищене утворення 

сажі. Це також може зумовити недостатню тягу в димоході. 

Очищенню в першу чергу підлягають жарові труби і адаптер диму на задній стінці котла.  

Стінки котла очищають від сажі за допомогою металевої щітки. 

Чищенню підлягає всмоктуючий канал вентилятора. 
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Інструкція з монтажу 

 

Загальна інформація про встановлення котла 

Монтувати котел  RODA RK3GN-100 має спеціалізована монтажна організація, що має відповідні  дозволи на  

проведення  даного  виду  робіт.  

Для  введення котла в експлуатацію, а  також для  проведення  гарантійного  та післягарантійного  

обслуговування, існує призначена мережа Авторизованих сервісних центрів (АСЦ) виробника.  

Котел сконструйований для роботи з опалювальною водою тиском до 300 кПа (вона в жодному разі не 

повинна бути кислою, тобто повинна мати значення pН більше 7-ми і мінімальну карбонатну твердість).  

Систему  опалення необхідно  змонтувати так,  щоб  хоча  б через  один із радіаторів  була  можлива  

безперервна циркуляція опалювальної  води  в системі.  

Увага! Враховуючи  несприятливі  властивості незамерзаючих сумішей, використовувати їх під час 

експлуатації  котла  не  рекомендується.   

Головним чином, мова йде про  зниження  теплообміну, велике об'ємне  розширення, а також старіння та  

ушкодження гумових деталей. Якщо конкретні умови не дозволяють надійно захистити систему опалення 

від  замерзання без  їхнього  використання, слід враховувати, що невідповідність деяких функціональних  

параметрів  або  можливі недоліки  (дефекти)  котлів,  обумовлені використанням  незамерзаючих  

сумішей,  не можуть  усуватися в рамках гарантії на котел. Перед  остаточним  монтажем  котла, необхідно 

кілька разів промити  систему  опалення  водою під  тиском.  У старих  системах, що вже  були  у  

використанні, це проводиться за допомогою протитечії. У нових системах необхідно  очистити радіатори 

опалення від консервуючих засобів, промиваючи їх гарячою водою, яка подається під тиском.  

Перед  котлом (тобто  на  зворотному  трубопроводі опалювальної  води) необхідно  встановити  фільтр 

грубого  очищення).  Фільтр повинен  бути сконструйований так, щоб він дозволяв проводити його  

регулярне  періодичне  очищення без необхідності зливу  великої  кількості теплоносія.  Однак  сам  

сітчастий фільтр  не  є достатнім  захистом.  

Увага!  На  недоліки  (дефекти), обумовлені  засміченням  котла  забруднюючими речовинами, що 

потрапили  з  системи  опалення,  гарантія не поширюється.  

Увага!  Фільтр  грубого  очищення необхідно  регулярно  перевіряти  та  чистити.    

Котел  повинен  мати  захист  від  роботи в  режимі  конденсації.  За температури теплообмінника  нижче  

60 °C  на  поверхні димоходу  починається  випадання  конденсату, який разом із твердими частками з 

димових газів викликає ріст коксоподібних відкладань на стінках  димоходу.    Для  запобігання цих 

процесів настійно рекомендуємо захищати котел від тривалої роботи в низькотемпературному режимі за 

допомогою монтажу  даного котла за рекомендованими  схемами з відповідними термостатичними або 

електронними  пристроями. 
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Вимоги до якості води 

Вимоги до  якості  води для  господарських потреб  визначають за ДСТ та  іншими нормативними  

документами.  

Розміщення котла 

У  приміщенні,  в  якому встановлений  котел, потрібно забезпечити постійний приплив повітря, 

необхідного для процесу горіння. Це повітря не  повинне містити  галогеновуглеводнів і пари агресивних  

речовин, а  також  мати високу вологість і запиленість. Крім того, приміщення  повинне  бути  захищене  від  

морозу, повітря в ньому повинно мати температуру від +5°C до +35 °C і відносну вологість до 80%.  

Увага! Котел необхідно встановлювати на тверду міцну горизонтальну поверхню. 

Враховуючи  вимоги до пожежної безпеки, котел потрібно встановлювати: на підлогу з негорючого 

матеріалу на негорючу підкладку, що перевищує проекцію котла з усіх боків на 20 мм. Якщо котел 

встановлюється в підвалі, рекомендується встановлювати його на цоколь, висотою не менше 150 мм. 

Перед котлом, виходячи з  умов  зручності  монтажу  та  обслуговування, необхідно залишити вільний 

простір не менш  800 мм.  Мінімальна  відстань між задньою частиною котла та стіною також становить 800 

мм, крім того, хоча б з боків котла необхідно залишити вільний простір для доступу до його задньої частини 

не менше 800 мм. 

Планування котельні  

На малюнку 6 зазначені мінімальні відстані, яких необхідно дотримуватись з метою безпечної експлуатації 

котельні та при маніпуляціях з котлом, наприклад, під час його очищення або заповнення паливом. Для 

зручності чистки жарових труб котла виробник рекомендує залишити відстань перед котлом, яка дорівнює 

довжині корпусу котла плюс 500 мм, але в будь якому випадку не менше ніж 800 мм.  

Не допускається зберігання палива безпосередньо за котлом або поруч із ним на відстані менше 800 мм. 

Не можна зберігати паливо між двома котлами в котельні. Рекомендується підтримувати відстань між 

котлом і паливом не менш 800 мм або зберігати паливо в іншому приміщенні. 

Під час встановлення та експлуатації котла необхідно дотримуватися відстаней не менше 800 мм від 

горючих матеріалів.  Матеріали з високим ступенем вогненебезпечності, які горять дуже швидко та горять 

навіть після усунення джерела займання (напр. папір, картон, асфальтний  та просмолений картон, дерево 

та плити з ошурок, пластикові матеріали, підлогове покриття), повинні знаходитись на безпечній відстані не 

менше 1600 мм. 
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Малюнок 6  - Мінімальні відстані від котла до оточуючих предметів 

 

Порядок монтажу 

1. Встановіть корпус котла на негорючу підкладку. Перевірте горизонтальність встановлення котла.  

2. Встановіть запірну арматуру на патрубках повернення теплоносія. 

3. Встановіть групу безпеки за допомогою трійника на патрубку подачі котла. 

4. Після групи безпеки по ходу теплоносія встановіть запірну арматуру на подачі котла. 

5. Під’єднайте котел до системи опалення. Трубопроводи системи опалення повинні бути стійкими до 

температури 110°С та тиску 4 бари. 

6. Встановіть запірний кран на патрубку зливу з котла. 

7. Під’єднайте котел до димоходу. 

8. Заповніть котел і перевірте систему та місця з’єднання на витоки під тиском 3 бари. 

 

Увага! 

1. Підключення зливу води, що виходить з запобіжного клапана в каналізацію, необхідно провести 

так, щоб забезпечити захист людей від контакту з цією водою. 

2. Усі сполучні матеріали, що використовуються для встановлення котла, повинні бути розраховані 

для температури 110 °C і тиску не менше 4 бар. 

3. Перед підключенням димоходу, перевірте, чи відповідає димохід діючим нормативам.  

4. При встановленні котла у відкритих системах з примусовою циркуляцією рекомендуються 

встановлювати циркуляційний насос тільки на лінії повернення теплоносія з системи. Якщо насос 

встановити на лінії подачі,  то  це може призвести до закипання котла та швидкого виходу насосу 

з ладу. 
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Конструкція та габарити котла RK3GN-100 

 

Малюнок 7  –  Конструкція та габарити котла RK3GN-100. 

 

Технічні характеристики котла RK3GN-100 

Таблиця 4 – Технічні характеристики котла 

Найменування 
Одиниця 

вимірювання 
Значення 

Максимальна корисна теплова потужність* кВт 98 

Робочий тиск бар 3 

Електричне живлення - 220 В, 50 Гц 

Діапазон налаштування температури опалення °С 45 ÷ 95 

Діапазон вимірювання  температури °С 0 ÷ 99 

Максимальна потужність циркуляційного насоса Вт 450 

Габарити В * Ш * Г мм 1474 * 794 * 1326 

Діаметр підключення труб опалення ´´ 1 1/2 

Діаметр підключення димоходу мм 170 

Розміри топки В * Г * Ш мм 444 * 725 * 608 

Отвір дверцят завантаження палива В * Ш мм 244 * 600 

Об’єм води в котлі л 180 

Маса котла кг 550 

* - потужність котла при роботі на дровах 
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Схема електричних підключень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малюнок 8 –  Схема електричних підключень 

Увага! Неправильне здійснення електричних підключень може привести до пошкодження котла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плата управління 

      Датчик  

температури 

Мережа 

220 В, 50 Гц 

Роз’єм IEC C13 

Вентилятор Циркуляційний  

насос 
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Характеристики димоходу 

Рекомендації виробника щодо діаметру димоходу наведені в розділі «Технічні характеристики».  

УВАГА!  Для відводу продуктів згоряння можна використовувати тільки сертифіковані димохідні 

компоненти, що витримують температуру не нижче  400 °С. Найкраще підходять утеплені димоходи з 

стійкої до кислоти та температури нержавіючої сталі. 

 

Для коректної роботи обладнання необхідно дотримуватись нормативних вимог та рекомендацій 

виробника щодо правильного димовидалення. 

 

Малюнок 9 -  Підключення димоходу 

 

Увага! 

1. Верхній зріз димової труби має знаходитись вище верху даху щонайменше на 1 метр (див. 

малюнок 9). 

2. Максимальна довжина горизонтальної ділянки від котла до димоходу обмежена 1,6 м.  

3. Горизонтальна ділянка повинна мати ухил вверх не менше 10 . 

4. Висота димової труби  має відповідати діючим нормам. 

5. Діаметр димоходу має відповідати рекомендаціям виробника (див. «Технічні характеристики»).
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Приклад обв'язки котла 

Увага!  Для дотримання вимог гарантійних зобов'язань на твердопаливні котли RODA, котли повинні 

монтуватись з пристроями підвищення температури зворотної магістралі опалення (додатковий насос 

антиконденсації або термостатичний підмішуючий клапан з температурою повернення 60°С) і групою 

безпеки.  

 

 

Малюнок 10 – Приклад обв'язки котла 

Позначення: 

1 – група безпеки. 

2 – шаровий кран 

3 – циркуляційний насос нагріву буферної ємності 

4 – термостатичний підмішуючий клапан (підтримка температури повернення в котел не нижче 60°С) 

5 – фільтр-грязьовик 

6 – циркуляційний насос системи опалення. 

 

Примітка: За бажанням фільтр 5 можна встановлювати безпосередньо на вході в циркуляційний насос. 
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Транспортування та зберігання 

 
Виробник  оперує  котлом, встановленим на піддон і надійно закріпленим на ньому (пригвинченим до 

нього).  Котел дозволяється транспортувати тільки на його підставці. Під час зберігання та транспортування 

необхідно дотримуватись, щонайменше, звичайних умов зберігання (неагресивне середовище, вологість  

повітря  до 75%, діапазон температур від + 5°C до + 55°C, низька запиленість, відсутність біологічних 

реагентів).  Під час транспортування, маніпуляцій та зберігання не дозволяється застосування надмірної 

сили на  кожух  котла. 

Утилізація приладу 

Після закінчення терміну служби котла або неможливості провести його ремонт, котел повинен бути 
демонтований і утилізований. Для демонтажу приладу зверніться в спеціалізовану організацію, яка має  
дозвіл на даний вид робіт. Котел після часткового розбирання може бути утилізований як брухт чорних 
металів, згідно з місцевим законодавством. Для утилізації котла зверніться в спеціалізовану організацію. 

 

Інформація щодо відповідності продукту 

 

Вироби відповідають вимогам Технічного Регламенту обладнання, що працює під тиском (затвердженому 
постановою Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 р. №35)  
 
Виготовлено на замовлення ТМ «RÖDA», Німеччина 
Адреси виробничих потужностей: ТДР "Металургія плюс", вул Товарниська 51а , Русе, Словенія; Емташ 
Панел Радіатор ве ісі Сан Тік ЛТД, Іспарта, Турція; ТОВ «ТК «ОПТІМ» вул. Пшенична 9, м. Київ.  
 
Уповноважений Представник в Україні: ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «ОПТІМ»  
за адресою: Україна, 03680 м. Київ, вул. Пшенична 9. 
тел.: (044) 406-40-46 
факс: (044) 406-40-45 (вн. 1124) 
 
Тел. гарячої лінії: 0-800-50-70-35 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів, в межах України). 
Будь-яку додаткову інформацію про сервіс Ви можете отримати на сайті www.optim.ua 
Термін служби виробу вказаний в гарантійному талоні. 
Дата вироблення вказана на виробі. 
 
 
 
 
 
 
 

             


