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Техніка безпеки   

 Обслуговування теплогенератора можуть здійснювати особи, не молодші 18 років, які 

пройшли медичний огляд, навчання з експлуатації теплогенератора та інструктаж з охорони 

праці. 

На робочому місці оператора має бути інструкція з експлуатації теплогенератора.  

Прилегла до теплогенератора територія повинна знаходитися у належній чистоті, а 

відповідне обладнання – у справному стані. 

Забороняється захаращувати простір навколо теплогенератора або зберігати у 

безпосередній близькості будь-які матеріали та/чи предмети.  

Проходи та проїзди до теплогенератора мають бути завжди вільними.  

У межах досяжності має бути облаштовано систему водяного пожежогасіння. Слід 

врахувати, що стандартні пінні вогнегасники у випадку гасіння соломи неефективні.  

 

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:  

- заклинювати підривні клапани; 

- експлуатувати обладнання з несправними підривними клапанами; 

- відкривати оглядові люки колектора при роботі теплогенератора та завантажувальні 

двері при ввімкненому вентиляторі дуття; 

- додавати рідке паливо до топки при розпалюванні та роботі теплогенератора; 

- перебувати у зоні викиду газів з підривного клапана; 

- використовувати важелі та ударні інструменти для відкриття (закриття) засувок та 

вентилів; 

- здійснювати будь-яке технічне обслуговування під час роботи теплогенератора; 

- експлуатувати незаземлений теплогенератор; 

- користуватися несправним інструментом та приладдям.  

 

 

 

 

Виробник залишає за собою право вносити зміни в конструкцію теплогенератора в рамках 

модернізації виробу.  

Ці зміни можуть бути не відображені в даній Інструкції з експлуатації. 
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1. Загальна інформація про теплогенератор 

1.1. Призначення 

RAU-2-181, RAU-2-301, RAU-2-331, RAU-2-600,RAU-2-600М – високоефективні 

теплогенератори, що працюють на тюкованій соломі та застосовуються для отримання гарячої 

води, що використовується у системах опалення та теплопостачання. Теплогенератори 

призначені для зовнішнього застосування.  

1.2. Введення в експлуатацію 

Введення в експлуатацію та пусконалагоджувальні роботи повинні виконуватися 

спеціалізованою організацією.  

 

1.3. Технічні характеристики 

(див. Паспорт теплогенератора) 

 

Паспорт теплогенератора   
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1.4. Структура 

Схематично структурні складові теплогенераторів модельного ряду RAU-2-181, RAU-2-301, 

RAU-2-331, RAU-2-600, RAU-2-600М схематично зображено на Рис. 1.1. – 1.5. 

 

 

 
 
 

Умовні позначення: 
 

1 
 

2 
 
 

2а 
 
 
 
 

3 
 

4 
 

5 
 
 

6 
 

7 

димова труба 
 
 верхня частина з 
баком-розширювачем 
 
середня частина з баком-
акумулятором (тільки для моделей 
RAU-2-331, RAU-2-600, RAU-2-
600М) 

 
топкова частина  
 
підривний клапан   
 
рукоятки відкривання 
завантажувальних дверей  
 
технологічна шафа №1 (Рис.1.3.) 
 
завантажувальні двері  
 

Рис. 1.1. Передня частина теплогенератора. 

 

 

 

 

 

 

Умовні позначення: 
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переливний патрубок води з 
розширювача 
 
оглядові люки 
для обслуговування димових 
труб  
 
місце підключення димового 
колектора до димової труби 
 
технологічна шафа №2 (Рис.1.4.) 
  
технологічна шафа №1.1. (тільки 
для моделіRAU-2-331) 
 

технологічна шафа №3   
(Рис. 1.5.) 
 
вентиль перемикання 
примусової та природної 
циркуляції води між топкою та 
акумуляторним баком (тільки для 
моделі RAU-2-600М) 

Рис.1.2. Задня частина теплогенератора. 
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Умовні позначення: 
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2 
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4 
 
 

5 
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вентиль зворотного патрубку 
подачі води у теплогенератор  
 
вентиль патрубку подачі води до 
споживачів  
 
циркуляційний насос топки  
 
циркуляційний насос 
завантажувальних дверей 
 
вентиль патрубку 
підживлення/зливу води  
 
датчик температури води на 
патрубку подачі води до 
споживачів 
 
індикатор температури води на 
патрубку подачі води до 
споживачів 
 
напрямок руху води у системі 
теплогенератора 

 

Рис. 1.4. Технологічна шафа №2 теплогенератора. 

  

 
 

 

Умовні позначення: 
 
 
1 
 
 

2 
 
 
 
 

3 
 
 

4 
 

5 
 

6 

індикатор температури води у 
дверях теплогенератора 
 
індикатор рівня води у 
теплогенераторі (манометр) 

*0,6-0,8 кгс/см² - при заповненому 

теплогенераторі  

 
електропривід 
шибера з потенціометром 
 
вентилятор 
 
електродвигун вентилятора 
 
вісь шибера 
 

 

Рис. 1.3. Технологічна шафа №1 теплогенератора. 
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Умовні позначення: 
 
 

1 
 

2 
 
 
 

3 
 

4 
 
 

5,6 
 
 
 

7 
 
 

8 
 

контролер 
 
індикатор підігріву шафи 
та кнопка примусового 
вмикання 
 
індикатор живлення шафи   
 
головний вимикач 
електроживлення 
 

вентиль циркуляційного насоса 
«акумуляторний бак-топка» 
 
циркуляційний насос 
«акумуляційний бак-топка» для 
примусової циркуляції води 
 

шафа автоматики з контролером 
керування 
 

 

 

Рис. 1.5. Технологічна шафа №3 теплогенератора 

(щит контролю та керування). 
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2. Експлуатація теплогенератора 

2.1. Підготовка теплогенератора до роботи 

2.1.1. Вимоги до води 

Для заповнення та підживлення теплогенератора, рекомендується використовувати 

підготовлену воду. Використання непідготовленої води приводить до утворення накипу та 

корозії, зменшуючи ККД та скорочуючи термін експлуатації теплогенератора.  

Вимоги до хімічних показників води: 

-  карбонатна жорсткість – <0,7 мг-екв/кг; 

-  залишкова загальна жорсткість – <0,1 мг-екв/кг;  

-  зважені речовини – <5 мг/кг.  

Перевірка придатності води згідно зазначених вимог перед наповненням установки є 

обов’язковою.  

При використанні хімічних речовин для захисту від корозії, слід отримати 

документальне підтвердження від їх виробника про безпечність добавок для матеріалів 

теплогенератора і матеріалів інших конструктивних елементів системи опалення.   

 

2.1.2. Наповнення теплогенератора водою 

Для наповнення теплогенератора водою необхідно: 

 

- підключити до патрубку 5 (див. рис. 1.4.) шланг, який під’єднаний до системи подачі 

води. Система подачі води повинна забезпечувати робочий тиск не менше, ніж 1 

кг/см2; 

 

- встановити вентилі на насосах 3 та 4 (див. рис. 1.4.) у положення «Відкрито»; 
 

- відкрити вентиль на патрубку 5 (див. рис. 1.4.); 
 

- подавати воду до початку її витікання через переливний патрубок 1 (див. рис. 1.2.); 
 

- від’єднати шланг подачі води та злити 50-100 літрів через патрубок 5 (див. рис. 1.4.); 
 

- закрити вентиль на патрубку 5 (див. рис. 1.4.).  
 
Під час роботи теплогенератора можливе витікання води із переливного патрубка 1 

(див. рис. 1.2.). Це свідчить про те, що злито мало води.  
Рівень води у теплогенераторі повинен систематично перевірятися за показниками 

індикатора рівня води (манометра) 2 (див. рис. 1.3.), який розміщено на завантажувальних 

дверях. У теплогенераторах додатково передбачено сигналізацію контролю рівня води 

поплавковим датчиком у розширювальному баку. 

Підживлення теплогенератора водою повинно виконуватися при нагрітій установці 

(високій температурі у теплогенераторі).  

2.1.3. Вмикання 

Для вмикання теплогенератора необхідно: 

- Перевірити рівень води у теплогенераторі за показниками індикаторів рівня води 

2 (див. рис. 1.3.). У разі необхідності, наповнити водою(див. п.2.1.2.); 

 

- перевірити оглядові люки 2 (див. рис.1.2.). Вони повинні бути закриті; 
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- перевірити підривні клапани димових газів 4 (див. рис. 1.1.) (вони повинні бути у 

розблокованому стані); 

 

- перевірити відбір тепла (вентилі на насосах 3, 4 та вентилі 1, 2 (див. рис. 1.4.), 

теплообмінника, радіаторів опалення тощо, вони мають знаходитися у положенні 

«Відкрито», вода повинна циркулювати по системі опалення); 

 

- включити електроживлення (головний вимикач 4 на шафі керування – див. рис. 

1.5.). Про наявність електричного живлення інформує світловий індикатор 3 та 

активація інтерактивного меню на дисплеї контролера 1 (див. рис. 1.5.); 

 Якщо температура навколишнього середовища нижча +10˚С, дисплей не вмикатиметься до нагріву шафи до 

робочої температури, при цьому на шафі управління буде ввімкнений індикатор нагріву 2 (див. рис. 1.5.) 

 

Запуск циркуляційних насосів здійснюється автоматично після ввімкнення 

контролера. Після цього - теплогенератор буде готовий для завантаження пального та 

розпалювання; 

 У випадку несправності насосів на дисплеї контролера з’явиться відповідне повідомлення про несправність. 

 

- перевірити налаштування контролера (вибір необхідної програми контролера).  

 

2.2. Розпалювання теплогенератора 

2.2.1. Вимоги до палива  

Увага 

Найкраще паливо – солома, що знаходилася у валках під дощем та була просушена 

перед тюкуванням як мінімум декілька діб. За таких умов сформований тюк є максимально 

щільним, що підвищує його опір до поглинання вологи при зберіганні та підвищує час 

перезавантаження теплогенератора. 

Солома має бути сухою (вологість не повинна перевищувати 20% у будь-якій частині 

тюка).  

Увага 

! 
 
Підвищена (більше 20%) вологість палива може стати причиною його неповного спалювання, втратою енергії та 
передчасного виходу з ладу теплогенератора. 

Рекомендоване розміщення тюків соломи у топці теплогенератора за їх формою 

зображено на рисунку 2.1. 

! Забороняється використання у якості палива сировину, температура згоряння якої перевищує 900оС (вугілля, гума). 
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Рис.2.1. Розміщення тюків соломи (за їх формою) у топці теплогенераторів 

модельного ряду RAU-2-181, RAU-2-301, RAU-2-331, RAU-2-600, RAU-2-600М. 

Форма, розміри та кількість тюків соломи, що використовуються у якості палива, 

для теплогенераторів відображено у таблиці 2.1. (див. рис. 2.1.) 

Таблиця 2.1. 

Форма розміри та кількість тюків соломи для завантаження топки теплогенераторів 

модельного ряду RAU-2-181, RAU-2-301, RAU-2-331, RAU-2-600, RAU-2-600М 

Модельний ряд 
теплогенераторів 

Параметри топки Форма тюка 

діаметр, D, м  Глибина, м  

прямокутна  кругла  

кількість тюків при одному завантаженні, шт.  

181 (1), 301 (1), 331 (1), 600 (2), 600М (2) 1  

Розмір тюка 

довжина, м  
ширина, W, 

м  
висота, h, м  

діаметр, 
d, м  

RAU-2-181 1,6 2,05 1,6 1,2 0,7 1,4 

RAU-2-301 2,0 2,0 1,6 1,3 1,2 1,8 

RAU-2-331 2,0 3,0 2,4 1,3 1,2 1,8 

RAU-2-600 2,78 3,0 2,4 1,3 1,2 2,0 

RAU-2-600М 2,78 3,0 2,4 1,3 1,2 2,0 

 

2.2.2. Завантаження та розпалювання 

Загальний вигляд передньої частини теплогенератора з відкритими 

завантажувальними дверима зображено на рисунку 2.2. 

У робочому режимі відчинення завантажувальних дверей проводиться для: 

- завантаження палива; 

-періодичного очищення топки й жарових труб від залишків продуктів згорання перед 

завантаженням. 

Для завантаження та розпалювання теплогенератора необхідно: 

- відчинити завантажувальні двері 7  (див. рис. 1.1.) за допомогою рукояток відкривання 

завантажувальних дверей 5 (див. рис. 1.1.), попередньо увімкнути на контролері режим «

», та/або у випадку відображення на дисплеї температури вихідних димових газів, яка не перевищує 90˚С 

(дозволяється відкриття дверей);  
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Умовні позначення: 

 

1 
 
2 
 
 
3 

 

жарові труби 
 
рухомий шибер повітряного 
потоку в топку  
 
топка теплогенератора  

 

Рис 2.2. Загальний вигляд передньої частини теплогенератора 
з відкритими завантажувальними дверима. 

 
Увага 

! 
 
Забороняється відкривати завантажувальні двері теплогенератора під час розпалювання та до повного згорання. Це 
може призвести до випадання палаючих тюків з топки. 

- за наявності продуктів згорання, видалити їх з топки теплогенератора 3 (див. Рис. 

2.2.). 

Продукти згорання необхідно видаляти після кожних 10-ти завантажень, вологі (у випадку спалювання вологої соломи) 

- частіше.  

Найпростіший шлях видалення продуктів згорання – вивантаження їх фронтальним навантажувачем, що 

обладнаний ковшем, профільованим під дно топки теплогенератора (Рис. 2.3.) або, за його відсутності, вручну.  

Увага 

! Вологі продукти згорання хімічно активні та є причиною корозії теплогенератора.  
Важливо  своєчасно очищувати топку теплогенератора. 

 

Рис. 2.3. Приклади навантажувача зі спеціальним навісним обладнанням 

для очищення топки та завантаження соломи. 
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- завантажити солому у топку теплогенератора 

Залежно від розміру та ваги тюків соломи завантаження здійснюється за допомогою фронтального 

тракторного навантажувача, обладнаного вилами тюковими (Рис.2.4.) або вручну. Тюк великих розмірів 

розміщують по центру топки, тюки малих розмірів вкладають якомога щільніше.  

 

Рис. 2.4.Вила тюкові ВТ – 800.00.000, встановлені на супорт фронтального 

навантажувача МКДУ-82М. 

 

- розпалити солому виключно за допомогою ручного розпалювального факелу на 

рівні направляючого шибера; 

- закрити завантажувальні двері за допомогою рукояток відкривання 

завантажувальних дверей 5 (див. рис.1.1).  

- запустити теплогенератор у автоматичному або ручному режимі (див. розділ 2.3). 

Після цього буде автоматично запущено вентилятор теплогенератора та виконуватиметься 

автоматичний алгоритм розпалювання соломи. 

  У випадку несправності вентилятора на дисплеї контролера з’явиться відповідне повідомлення.  

Увага  

! Важливо закрити завантажувальні двері до того, як, під дією вогню, розірвуться мотузки солом’яних тюків, інакше - 
солома випаде назовні, перешкоджаючи зачиненню завантажувальних дверей. 

Необхідність у завантаженні теплогенератора соломою контролюється системою 

автоматичного керування процесом або візуально (див. датчик температури води за ручного 

режиму роботи установки) в залежності від температури води у теплогенераторі. В такому 

випадку, чергове завантаження соломи слід здійснювати після зниження температури води 

нижче 60ºС (базова установка 90ºС). 

Найбільш ефективне спалювання соломи забезпечується шляхом її безупинного 

згорання.  

У випадку зупинки теплогенератора в процесі розпалювання, горіння буде 

автоматично відновлено після зниження температури на 5-8 оС від температури спрацювання. 

Зупинка горіння за термостатом улітку, коли теплоспоживання незначне, особливо 

небажана, оскільки може спричинити забруднення залишками продуктів згорання поверхонь 

нагрівання, а  відновлення горіння є процесом тривалим. Режим безупинного горіння у літній 

період гарантуватиме завантаження установки, здійснюване при температурі близько 50оС. 

Охолодження установки, нижче зазначеної температури між завантаженнями, може призвести 

до корозії поверхні топки, особливо – нижньої її частини, де накопичуються залишки 

продуктів згорання. 
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Увага  

! 
При першому запуску або запуску охолодженого теплогенератора може спрацювати підривний клапан 4 (див. рис.1.1.), 
розташований над завантажувальними дверима.  
Це відбувається за рахунок великого скупчення димових газів у топці та тривалого розпалювання палива. 
По мірі прогрівання установки цей процес нормалізується. 
 

2.3. Керування роботою теплогенератора 

Режими керування роботою теплогенератора:  

- автоматичний; 

- ручний; 

- налаштування контролера. 

Забезпечення функціонування вказаних режимів керування роботою теплогенератора 

здійснюється за допомогою контролера із сенсорним екраном (Рис.2.5.), що розташований у 

технологічній шафі 4b (див. рис.1.2.). 

Контролер забезпечує виконання алгоритмів: 

-  керування теплогенератором; 

- збору інформації з аналогових та дискретних датчиків теплогенератора; 

-  управління органів керування теплогенератора. 

 

 

Рис 2.5. Контролер теплогенератора з екраном завантаження. 

При включенні живлення відбувається завантаження робочої програми керування 

контролера та з’являється стартове вікно програми (Рис. 2.6.). У даному вікні можливе ручне 

керування положенням шибера, пуском/зупинкою повітряних вентиляторів (детальніше див. 

розділ 2.3.2). 

 

Рис. 2.6. Контролер теплогенератора з екраном завантаження. 
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До запуску теплогенератора необхідно виконати налаштування параметрів роботи 
(див. розділ 2.3.3).  

 

2.3.1. Автоматичний режим 

Після завантаження палива та зачинення завантажувальних дверей керування 

роботою теплогенератора у автоматичному режимі здійснюється без участі оператора. 

Автоматичне керування передбачає функціонування циклічних блоків алгоритмів:  

- пуск;  

- розпалювання;  

- горіння;  

- призупинення горіння;  

- відновлення горіння;   

- допалювання. 

У процесі роботи теплогенератора оператор спостерігає відображення активного на 

даний час блок - алгоритму на інтерактивному дисплеї контролера. 

У випадку аварії чи помилки у процесі роботи теплогенератора системою 

автоматичного керування буде сформовано та відображено сигнал на інтерактивному дисплеї.  

Оператор має можливість змінювати значення максимальної температури води на 

виході з теплогенератора. 

Для автоматичного пуску теплогенератора необхідно: 

- натиснути кнопку« », після чого автоматично виконуватиметься алгоритм 

дій: 

- шибер прийме положення крайнього верхнього значення (=100);  

- функція управління шибера почне відпрацьовувати значення нового завдання 

(шибер почне рух до крайнього верхнього положення); 

- швидкість обертання лопатей вентиляторів прийме мінімально допустиме значення 

(= 20%) 

- в полі поточного режиму роботи теплогенератора з’явиться « » (Рис. 

2.7.) 

- замість кнопки« » активується кнопка « » 

 

 
Рис. 2.7. Вікно програми контролера теплогенератора 

при активації автоматичного пуску. 
Увага 
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! 
У випадку відчинення завантажувальних дверей теплогенератора після його запуску, або, якщо двері не були зачинені під 
час запуску, теплогенератор одразу перейде у режим «ПРИЗУПИНЕННЯ ГОРІННЯ» (Рис. 2.8.), а вентилятор 
зупиниться.  

 

 

 
Рис. 2.8. Вікно програми контролера теплогенератора  

під час призупинення горіння. 
 

Після досягнення шибером заданого значення, відбудеться пуск вентиляторів, поле 

відображення стану вентиляторів прийме значення  

« »(Рис. 2.9.). 

Після пуску вентиляторів на мінімальній швидкості, почнеться поступове збільшення 

швидкості оберту лопатей вентиляторів(до 120% від номінальної). 

 

 

Рис. 2.9. Вікно програми контролера теплогенератора  
у режимі розпалювання. 

 
Початок горіння у топці теплогенератора характеризується зростанням температури 

вихідних димових газів. 

Алгоритм автоматично переходить у режим горіння (на дисплеї відображатиметься 

напис « » - Рис. 2.10.), якщо матиме місце перевищення: 

- температури горіння (>150 °С) 

- часу режиму горіння (> 5 хв.) 
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Рис. 2.10. Вікно програми контролера теплогенератора  

у режимі горіння. 
 
 

У режимі горіння, шибер поступово змінює положення згідно заданих у меню 

налаштування кроків та інтервалів часу. 

З метою дотримання оптимального режиму та температури горіння соломи у топці 

теплогенератора, у режимі горіння « » відбувається автоматичне регулювання 

температури вихідних газів за допомогою зміни швидкості роботи вентиляторів.  

 При зменшені швидкості роботи вентиляторів, відбувається зменшення кількості повітря, що подається у топку 
теплогенератора, внаслідок чого зменшується інтенсивність горіння (Рис. 2.11). 
 

 

Рис.  2.11. Вікно програми контролера теплогенератора у режимі горіння при 

автоматичному регулюванні швидкості повітряних вентиляторів. 

При відпрацьовуванні шибером усіх завдань, згідно заданих у меню налаштувань, 

алгоритм роботи переходить у режим допалювання « ». 

У даному режимі швидкість вентиляторів встановлюється на постійній швидкості 

(120% від номінальної). Шибер безперервно змінює своє положення (0 - 30%), тобто виконує 

коливання повітря у топці теплогенератора. 

 Тривалість режиму допалювання « » становить 30 хвилин (Рис.2.12.). 

 

Рисунок 2.12. Вікно програми контролера  
у режимі допалювання. 
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Після відпрацьовування режиму допалювання « » алгоритм переходить 

у режим зупинення « ». 

 

2.3.2. Ручний режим 

Запуск теплогенератора 

Після вмикання контролера теплогенератора натиснути кнопку запуск/зупинка 

вентилятора « ».   

 

Оператор вручну регулює: 

- потужність вентилятора та положення шибера  

(через екран контролера, натискаючи кнопки « » окремо для кожного 

механізму - (Рис.2.13.) 

 

Рис. 2.13. Керування обертами вентилятора та положенням 

шибера в ручному режимі. 

 

- значення максимальної температури води на виході з теплогенератора.  

 

Зупинка теплогенератора 

Натиснути кнопку запуск/зупинка вентилятора « ».  
 

2.3.3. Налаштування контролера 

Режим налаштування використовується для встановлення та зміни значень 

технологічних уставок та параметрів роботи, що зберігаються у пам'яті контролера. 

Налаштування повинні виконуватися досвідченим оператором або сервісною службою 

виробника (ТОВ «ЮТЕМ-ЗМК»).  

Налаштування контролера здійснюється за допомогою наступних операцій: 

перехід у режим налаштувань - натиснути кнопку« » на екрані контролера. На 

екрані контролера з’явиться меню налаштувань; 

вихід з режиму налаштувань –натиснути кнопку« » на екрані контролера; 

зміна значень - натиснути на поле необхідного значення (на екрані контролера 

теплогенератора з’явиться вікно вводу параметрів (Рис. 2.14).  

 

 
 

Рис. 2.14. Меню «Налаштування» на екрані контролера теплогенератора: 

 або  
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«Зміна параметру». 
 

Вибір вікон необхідних категорій налаштувань здійснюється за допомогою 

натискання  кнопок « » та передбачає: 

- налаштування температури води  

вибрати меню відповідно до Рис. 2.15. 

 

 

Рис. 2.15. Меню «Налаштування» на екрані контролера теплогенератора: 
«Температура води». 

 

- налаштування температури вихідних газів  

вибрати меню відповідно до Рис. 2.16.  
 

 

Рис. 2.16. Меню «Налаштування» на екрані контролера теплогенератора: 
«Температура вихідних газів». 

За допомогою вікна налаштувань температури вихідних газів (див. рис. 2.16.),для 

прикладу, зобразимо переходи між режимами за температурою вихідних газів (Табл. 2.2.) 

 

Таблиця 2.2. 

Переходи між режимами за температурою вихідних газів на екрані контролера 
теплогенератора 

 

Найменування 
режиму 

Характеристика температурного режиму 
Значення температурного 

режиму у меню 
«Налаштування», °C 

«РОЗЖИГ» перехід від режиму «РОЗЖИГ» до режиму «ГОРІННЯ»  150 

«ГОРЕНИЕ» 
оптимальний температурний режим горіння, що підтримується 
автоматичним регулюванням швидкості роботи вентиляторів  

300 

«ПРИОСТАНОВКА 
ГОРЕНИЯ» 

температура призупинення горіння  400 

 та  
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«ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ГОРЕНИЯ» 

температура відновлення роботи після призупинення горіння 200 

«ДОЖИГ» 
максимальна температура у режимі «ДОЖИГ», при 
перевищенні якої відбувається перехід у режим «ГОРІННЯ»  

130 

«СТОП» температура зупинки горіння  90 

 

- налаштування параметрів режиму «ГОРІННЯ» (крім температури)  

вибрати меню відповідно до Рис. 2.17. 

 

Рис. 2.17. Меню «Налаштування» на екрані контролера теплогенератора: 

параметри режиму «ГОРІННЯ» 

У даному меню відображається встановлена кількість та сумарний час кроків шибера 

у режимі «ГОРІННЯ». 

Для налаштування кількості кроків шибера у режимі «ГОРІННЯ» необхідно: 

- вибрати поле зі значенням; 

- ввести нове значення(через вікно введення параметрів); 

- зберегти задане значення (натиснути кнопку « »). 

Для налаштування параметрів конкретного кроку необхідно: 

- вибрати кнопку« » (з’явиться вікно налаштування кроку (Рис. 2.18.); 

 

Рис. 2.18. Меню «Налаштування» на екрані контролера теплогенератора: 

«Параметри кроку». 

- вибрати програму для режиму «ГОРІННЯ». 

Контролер дозволяє зберігати до десяти програм режиму «Горіння» для різних умов 

роботи та специфіки палива, що використовується. 

Для вибору програми у режимі «ГОРІННЯ» (Рис.2.19.) необхідно: 
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- переглянути номер активної програми та змінити її (меню налаштування - «Кроки 

шибера», натиснути кнопку « », після чого з'явитися вікно вибору 

програми режиму «ГОРІННЯ») (див. рис. 2.17); 

- змінити номер програми (зчитати номер програми, натиснувши кнопку « »; 

натиснути на числове значення через вікно введення параметрів та ввести нове значення); 

- зберегти обраний номер програми (натиснути кнопку « »). 

 

Рис. 2.19. Меню «Налаштування» на екрані контролера теплогенератора: 
«Вибір програми». 

- налаштувати параметри режиму «Розжиг»  

вибрати меню відповідно до Рис. 2.20.  

 

Рис. 2.20. Меню «Налаштування» на екрані контролера теплогенератора: 
параметри режиму «Розжиг». 

- налаштувати параметри режиму «Дожиг»  

вибрати меню відповідно до Рис. 2.21. 

 

Рис. 2.21. Меню «Налаштування» на екрані контролера теплогенератора: 
параметри режиму «Дожиг». 
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3. Обслуговування теплогенератора 

3.1. Технічне обслуговування 

Технічне обслуговування має виконуватись сервісною службою виробника - ТОВ 

«ЮТЕМ-ЗМК».  

Технічне обслуговування теплогенератора передбачає перевірку технічного 

стану:  

- циркуляційних насосів 

- повітряного вентилятора  

- електроприводів 

- блоку управління 

- металоконструкцій топки 

- дверей топки 

- шиберів 

 

3.2. Обслуговування в процесі експлуатації 

Для стабільної роботи теплогенератора достатнім є обмежене обслуговування, зміст 

якого полягає у систематичному видаленні залишків продуктів згорання та чищенні окремих 

його частин (табл. 3.1.). 

Таблиця 3.1. 

Зміст та періодичність обслуговування  

 окремих частин теплогенераторів модельного ряду RAU-2-181, RAU-2-301, RAU-2-331, 

RAU-2-600, RAU-2-600М 
№ 
п/п 

Об’єкт 
обслуговування 

Зміст процесу 
обслуговування 

Періодичність 
обслуговування 

Примітка 

1. 
Жарові труби 
Димовий 
колектор 

чищення  від залишків 
продуктів згорання з 
використанням металевої 
щітки (йоржика) тощо  

1 раз на 10 
завантажень, 
щонайменше - разом 
із видаленням 
залишків продуктів 
згорання 
(періодичність чищення 
залежить від якості 
палива) 

Чисті жарові труби краще 
охолоджують димові гази, тому при 
частому чищенні зменшуються 
витрати соломи та підвищується 
ККД теплогенератора. 
 
Труби перед чищенням мають бути 
сухими.  
 
Причини надмірного зволоження 
труб: 

- - завантаження соломи підвищеної 
вологості 

- - тривала зупинка роботи установки в 
режимі очікування. 

-  
Для повного висихання жарових 
труб достатнім є спалювання одного 
солом’яного завантаження.  

2. 
Шибери та їх 
приводи 

перевірка рухомості; 
надійності кріплення 
привода до вісі шибера, 
чищення від залишків 
продуктів згорання за 
допомогою металевої 
щітки тощо 

1 раз на тиждень - 

3. Підривні клапани 
чищення від залишків 
продуктів згорання 

1 раз на тиждень - 

4. 
Шланги для 
циркуляції води у 

перевірка на предмет 
наявності тріщин та/або 
пошкоджень 

1 раз на тиждень 
За наявності тріщин та/або  
пошкоджень шланги підлягають 
заміні. 
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№ 
п/п 

Об’єкт 
обслуговування 

Зміст процесу 
обслуговування 

Періодичність 
обслуговування 

Примітка 

дверях 7 (див. 
рис.1.1.) 

 
Процес заміни виконують без зливу 
води з установки, що вимагає 
певного досвіду здійснення подібних 
операцій.  
 
Температура води при заміні шлангів 
не повинна перевищувати 50 оС.  

5. Петлі дверей 
змащування 
консистентною змазкою 

на початку та 
наприкінці 
опалювального 
сезону 

- 

6. 

Повітряні 
вентилятори та 
електродвигуни 
вентиляторів 

чищення від залишків 
продуктів згорання 
 

на початку 
опалювального 
сезону, але не рідше 
1 разу на рік 

- 

7. 
Термоізоляційний 
шнур 

заміна раз на кілька років 

Перед початком опалювального 
сезону необхідно перевірити 
ущільнення  завантажувальних 
дверей. У разі потреби, ущільнювач 
замінити.  

 

Увага 

 

! 

Якщо, у зимовий період, теплогенератор не планується використовувати тривалий час, воду необхідно злити з метою 
недопущення руйнування обладнання, насосів, вентилів, трубопроводів внаслідок її замерзання. 

У літній період, з метою запобігання появі корозії внутрішніх поверхонь, установка  повинна бути наповнена водою. 
 

Інструменти, необхідні для обслуговування теплогенератора за їх функціональним 

призначенням відображено у Таблиці 3.2. 

Таблиця 3.2. 

Інструменти для обслуговування теплогенератора модельного ряду RAU-2-181, RAU-2-

301, RAU-2-331, RAU-2-600, RAU-2-600М 

№ п/п Інструменти Функціональне призначення 

основні 
(входять до комплектації теплогенератора) 

1. Йорж механічне очищення жарових труб від залишків продуктів згорання 

2. Шкребок видалення залишків прдуктів згорання з топки теплогенератора 

додаткові 
(не входять до комплектації теплогенератора) 

3. Кочерга очищення поверхонь теплогенератора від залишків продуктів згорання 

4. Граблі ворошіння палива у топці 
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