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1. Загальні вказівки 

Опалювальний котел " VULKAN " призначений для обігріву житлових 
будинків, будівель громадського, виробничого призначення і т.п., які 
обладнані водяними опалювальними системами. 
Опалювальний котел перевозиться упакованим відповідно до документації 
виробника, захищений від впливу атмосферних опадів і пилу. 
Перевізник зобов'язаний забезпечити якість перевезення продукту, берегти 
від ушкоджень. 
Продавець (виробник) НЕ приймає претензій щодо пошкоджених під час 
перевезення виробів. Покупець претензії в відношенні пошкоджених під час 
перевезення виробів зобов'язаний пред'явити перевізнику. 
Покупець (користувач) під час перевезення, зберігання та користування 
зобов'язаний дотримуватися всіх вимог справжнього паспорта, в іншому 
випадку він втрачає гарантії продавця (виробника). 
 

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

1.2 Порушення правил експлуатації, вказаних в керівництві, може 
призвести до нещасного випадку і вивести котел з ладу. 

1.3 Ремонт та догляд за системою водяного опалення проводяться 
власником котла або сервісною службою монтажної організації. 

1.4 Переобладнання апарату для роботи на природному газі може бути 
виконано тільки працівниками виробничо-експлуатаційних контор 
газового господарства, які проводять настройку, профілактичне 
обслуговування. 

 

2. Вимоги безпеки 

2.1 Приміщення, в якому змонтований котел, повинно вентилюватися. 
2.2 У приміщення повинно вільно надходити повітря. 
2.3 Димохід котла повинен бути герметично з'єднаний з димової трубою. 

Не топіть котел при негерметичних з'єднаннях димоходу. 
2.4 Постійно спостерігайте за рівнем води. Забороняється топити котел 

без наявності води в опалювальній системі. 
2.5 При монтажі котла в закриту опалювальну систему з закритим 

(мембранним) розширювальним посудиною, його обсяг повинен бути 
не менше 10% всього обсягу опалювальної системи (з котлом). 

2.6 В опалювальної системи до котла необхідно під'єднати запобіжний 
клапан з тиском спрацьовування НЕ більше, ніж 1,8 бару. Діаметр 
під'єднання запобіжного клапана повинен бути НЕ менше ½ ''. 

2.7 При монтажі котла в відкриту опалювальну систему, відкритий 
розширювальний посудину не може встановлюватися вище 15 м. 
Бачок повинен бути захищений від замерзання. Запобіжний клапан 
обов'язковий. 
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2.8 Постійно перевіряйте щільність закривання дверцят завантаження 
палива і очищення золи. Не допускайте до котла дітей! Котел можуть 
обслуговувати тільки дорослі особи. 

2.9 Робочий тиск в опалювальній системі не повинно перевищувати 2 
бара. 

2.10 Підключення котла до опалювальної системи, системи приготування 
гарячої води, до димоходу повинно здійснюватися у відповідності з 
діючими стандартами і правилами. 

2.11 Установка котла з урахуванням вільної площі, необхідної для доступу 
до нього: 

2.12 Котел повинен бути встановлений на негорючу підставу або на 
бетонний фундамент висотою НЕ менш 50 мм таким чином, щоб 
котел можна було під'єднати до димоходу, трубах опалювальної 
системи і можна було б провести чистку димоходу. Перед котлом має 
бути вільний простір НЕ менш 1000 мм. За котлом до стіни повинно 
бути залишено відстань НЕ менш 400 мм. 

2.13 Не кладіть горючі речовини поблизу котла або на котел. 
2.14 У приміщенні, в якому змонтований котел, повинні бути засоби 

гасіння пожежі: вогнегасник, ящик з піском, лопата і інший інвентар. 
2.15 Якщо по будь-яким причин необхідно швидко погасити топлячи 

котел, ні в якому разі не лийте воду в топку! 
2.16 У разі аварійної зупинки дуже зручно користуватися сухим піском. В 

котельні повинна бути приблизно 50-60 кг. 

 

3. Комплект поставки: 

1. Котел ............................................................................... 1 шт. 
2. Колосники ....................................................................... 2 шт. 
3. Інструкція по експлуатації .............................................  1 экз. 
4. Термометр .....................................................................  1 шт. 

5. Зольний ящик (модель termo, eko) .............................. 1 шт.  
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4. Загальна схема монтажу котла "VULKAN": 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. Котел «VULKAN»  

2. Група безпеки  

3. Кульовий кран  

4. Насос циркуляційний 

5. Фільтр грубого очищення 

6. Триходовий клапан 

7. Опалення

2 

3 

3 7 

3 4 
5 
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5. Технічні характеристики: 

Технічні характеристики Vulkan Termo 
 

Модель котла 7 10 12 15 18 20 25 

Діаметр патрубків 40/40 40/40 40/40 40/40 40/40 40/40 40/40 

Макс. Потужність кВт 7 10 12 15 18 20 25 

Вид Палива Дрова, тирса, вугілля, антрацит, брикети, пелети. 

Опалювальна площа м2 до 70 до 100 до 120 до 150 до 180 до 200 до 250 

Об`єм бункера, л 50 69 77 88 93 98 115 

ККД, % 83-89% 83-89% 83-89% 83-89% 83-89% 83-89% 83-89% 

Мін./макс. темп. на 
виході з котла, °С 

40/90 40/90 40/90 40/90 40/90 40/90 40/90 

Об’єм води, л 45 55 67 75 80 87 95 

Діаметр Димоходу, мм 110/160 110/160 130/160 130/160 130/160 150/160 150/160 

Макс. Робочий тиск, бар 2 2 2 2 2 2 2 

Технічні характеристики Vulkan Eko 
 

Модель котла 7 10 12 15 18 20 25 

Діаметр патрубків 40/40 40/40 40/40 40/40 40/40 40/40 40/40 

Макс. Потужність кВт 7 10 12 15 18 20 25 

Вид Палива Дрова, тирса, вугілля, антрацит, брикети, пелети. 

Опалювальна площа  м2 до 70 до 100 до 120 до 150 до 180 до 200 до 250 

Об’єм бункера, л 50 69 77 88 93 98 115 

ККД, % 83-89% 83-89% 83-89% 83-89% 83-89% 83-89% 83-89% 

Мін./макс. темп. на  
виході з котла, °С 

40/90 40/90 40/90 40/90 40/90 40/90 40/90 

Об’єм води, л 45 55 67 75 80 87 95 

Діаметр Димоходу, мм 110/160 110/160 110/160 110/160 110/160 110/160 110/160 

Макс. Робочий тиск, бар 2 2 2 2 2 2 2 

Технічні характеристики Vulkan Classik 
 

Модель котла 10 12 14 16 18 20 

Діаметр патрубків 40/40 40/40 40/40 40/40 40/40 40/40 

Макс. Потужність кВт 10 12 14 16 18 20 

Вид Палива Дрова, тирса, вугілля, антрацит, брикети, пелети. 

Опалювальна площа м2 до 100 до 120 до 140 до 160 до 180 до 200 

Об’єм бункера, л 41 48 54 60 72 77 

ККД, % 83-89% 83-89% 83-89% 83-89% 83-89% 83-89% 

Мін./макс. темп. на 

виході з котла, °С 
40/90 40/90 40/90 40/90 40/90 40/90 

Об’єм води, л 35 40 45 50 55 65 
Діаметр Димоходу, см 10х20 10х20 10х20 10х20 10х20 10х20 

Макс. Робочий тиск, бар 2 2 2 2 2 2 
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Технічні характеристики Vulkan Candle 
 

Модель котла 10 15 20 30 40 50 

Діаметр патрубків 40/40 40/40 40/40 50/50 50/50 50/50 

Макс. Потужність кВт 10 12 15 18 20 25 

Вид Палива Дрова, тирса, вугілля, антрацит, брикети, пелети. 

Опалювальна площа , м3 до 100 до 120 до 150 до 180 до 200 до 250 

Об`єм бункера, л 90 165 210 260 370 480 

ККД, % 83-89% 83-89% 83-89% 83-89% 83-89% 83-89% 

Мін./макс. темп.  

на виході з котла, °С 
40/90 40/90 40/90 40/90 40/90 40/90 

Об’єм води, л 35 45 52 65 70 77 

Діаметр Дымоходу, мм 160 160 160 200 200 200 

Макс. Робочий тиск, бар 2 2 2 2 2 2 

 

6. Монтаж котла: 

 Приміщення, в якому можна встановити котел, повинно бути мінімум на 100 
см вище ніж висота котла. 

 При монтажі котла необхідно дотримуватись вимог безпеки. 
 При приєднанні димоходу котла до димаря необхідно передбачити 

можливість чищення сажі між котлом і димарем. Труба повинна бути 
металевою, а її внутрішній діаметр повинен бути не менше зовнішнього 
діаметра отвору виведення диму котла . Для поліпшення тяги сполучна 
труба між котлом і димарем повинна монтуватися з нахилом в сторону 
котла. Всі з'єднання повинні бути ретельно ущільнені стійким до високих 
температур матеріалом. 

 Запобіжний клапан тиском 2 бару повинен монтуватися як можна ближче 
до котла на трубі подачі води в опалювальну систему. Діаметр спускний 
труби повинен бути НЕ менше, ніж діаметр з'єднувального патрубка 
спускного отвору запобіжного клапана. Загальна довжина спускний труби 
не повинна перевищувати 2 м. При монтажі даної труби можна 
використовувати не більше 2 колін під кутом 90º. 

 У трубі зворотної води опалювальної системи необхідно змонтувати фільтр. 
 Приміщення (котельня), в якому розміщений котел, повинне 

вентилюватися. Також необхідно гарантувати надходження необхідної для 
горіння і вентиляції повітря.  

 Котел ставте на тверде добре вирівняну підставу, як можна ближче до 
димоходу. Відстані зазначені в пункті 2.3. Ніжки котла (рис.1, №5) 
забезпечують вертикальне положення котла. 

 Коли котел монтується в закриту опалювальну систему з закритим 
(мембранним) розширювальним посудиною, обсяг судини повинен бути не 
менше 10% всього обсягу води опалювальної системи (з котлом). При 
монтуванні розширювального бака до опалювальної системі між котлом і 
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посудиною строго забороняється використовувати будь-яку закриває 
арматуру. 

 

7. Вимоги до димоходу:  

7.1 У цегляному димоході рекомендується вмонтувати вкладиш з 
кислотостійкої нержавіючої сталі. Він покращує тягу димоходу і 
захищає від руйнування через вплив конденсату (вологи). Вкладиш 
котла може бути круглим або овальним. Не рекомендується 
використовувати вкладиш прямокутної форми. 

7.2 Мінімально допустима висота димоходу повинна бути НЕ менше  
5 м. Верх димоходу повинен виступати над коником даху не менше, 
ніж на 0,5 м. 

7.3 Частина димоходу над дахом (на зовнішній стороні)  повинна бути 
ізольована шаром мінеральної або кам'яної вати товщиною не 
менше 5 см і облицьована жерстю. 

 

8. Обслуговування: 

Увага! У будь-якому випадку очищення котла виконуйте встановлений 
порядок: 

8.1 Чистку котла робіть тільки після повного згоряння палива і 
охолодження котла до температури не вище + 40 °С. 

8.2 Дверцята завантаження палива мають бути герметично закритi. 
Відкрийте дверцята для очищення золи і з допомогою скребка і 
совка згрібайте золу в металеву тару (ящик, відро). 

8.3 Після видалення золи щільно закрийте дверцята. 
8.4 Сажу і наліт нижче дверцята завантаження дров очищати не треба. 
8.5 Помітивши, що труба подачі повітря переміщається важче, очистіть 

її металевою щіткою. 
8.6 Тиск води в опалювальній системі контролюйте НЕ рідше одного 

разу в два тижні. У разі необхідності, доповніть. Якщо система 
оснащена відкритим розширювальним посудиною, перевірте 
рівень води в ньому. 

8.7 Коли котел знову не топиться, при температурі повітря нижче 0 °С, 
вода з опалювальної системи випускається. 
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9. Можливі несправності котла: 
 

Дефекти Причина Усунення дефектів 

Котел не досягає 
зазначеної 

потужності і не 
гріє воду до 

заданої 
температури 

 В системі мало води; 
 Велика потужність  насоса; 
 
 Потужність котла не 

відрегульоване відповідно 
до опалювальної системою 

 Неякісне паливо (велика 
вологість палива, великі 
дрова); 

 Чи не вистачає припливу 
повітря для горіння; 

 Неправильно встановлений 
регулятор тяги; 

 Забруднені поверхні 
тепловіддачі котла; 

 Погана тяга димової труби. 

 Доповнити; 
 Відрегулювати момент 

спрацьовування насоса; 
 Вина проекту опалювальної 

системи; 

 
 Використовувати сухе 

паливо, розколоти колоди; 
 

 Забезпечити приплив 
повітря; 

 Відрегулювати;  
 
 Очистити; 

 
 Очистити, закрити 

нещільності, змонтувати 
новий димар; 

Через дверцята 
пробивається 

дим 

 Перевірити щільність 
дверцята. 

 Прикрутити петлі, нагнути 
гачок для  зацепа ручки. 

10. Загальна схема (розріз) котла "VULKAN Termo/EKO" 
 

 

 

1. Камера згоряння 

 2. Зольний ящик 

3. Камера дожигу та 

теплообмінник 

 4. Димохід 

 

4 

1 3 

2 
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Загальна схема (розріз) котла "VULKAN Candle" 
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Загальна схема (розріз) котла "VULKAN Classik" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Гарантійні обов’язки: 

11.1 Завод-виробник гарантує відповідність котла обов'язковим 

вимогам ДСТУ 2326-93 при дотриманні правил монтажу, 

зберігання, транспортування і експлуатації. 

11.2 Гарантійний термін експлуатації - 36 місяців з дня продажу. 

11.3 Протягом гарантійного терміну неполадки, які виникли з вини 

виробника, усуваються представниками виробника або місцевим 

службами сервісу. 

11.4 У випадку виходу із ладу будь-якого вузла котла в період 

гарантійного терміну, власник по телефону повідомляє виробника 

про вихід котла з ладу. Якщо підтверджується, що поломка сталася 

з вини виробника, то усунення неполадки, ремонт або заміна вузла 

проводиться за рахунок виробника.
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ГАРАНТІЙНЕ ПОСВІДЧЕННЯ 
 

Гарантійні умови: 
1. Гарантійний термін експлуатації твердопаливного котла "VULKAN" 

становить 36 міс . (для корпусу) з дня продажу котла. 
2. Користувач зобов'язаний дотримуватися вказівки, представлені в 

правилах експлуатації. У разі їх недотримання, некваліфікованої 
маніпуляції або використання непридатного або забороненого палива 
право на гарантійний ремонт втрачається. 

Гарантія недійсна: 
1.  Якщо НЕ представлено гарантійне посвідчення, воно втрачено, 

посвідчення не заповнено, відсутній запис про початок експлуатації 
котла, дата, печатка. 

2.  Виробник або його представник НЕ беруть на себе будь-яких 
зобов'язань по дії котла або виникли через це наслідків, а також не 
надає гарантію в разі, якщо монтаж котла зроблено неналежним 
чином (погано змонтована опалювальна система і арматура, інше 
котельне обладнання) або неправильно експлуатується. 

3.  Користувач не дотримувався вимоги до монтажу, неправильно 
обслуговував і користувався виробом. Користувач використовував 
виріб не по його призначенню або в інших цілях, невідповідних 
призначенням вироби. 

4.  Природний знос певних рухомих деталей (трос, дверцята, різні 
прокладки). 

5. Неправильний монтаж інсталяцій подачі повітря, вентиляції, димоходу 
або їх несправності. 

6.  Якщо несправність виникла через неправильне підключення до 
електромережі, коливань напруги або відключення подачі 
електроенергії під час експлуатації . 

7. При механічних пошкодженнях вироби. 
 

Модель: Твердопаливний котел VULKAN кВт. Номер 
 

 

Дата продажу .................................................................................. 

 
Продавець ......................................................................................... 
 
Тел: +38 (067) 230-17-33, +38 (050) 296-77-70 
http://www.digl.com.ua 

 
 

. .......................................... М.П. ........................................ 
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