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Від автора

Шановні читачі, даний посібник був розроблений в першу чергу для професійних 
монтажників – як курс лекцій для використання в спеціалізованому проекті «Ака-
демія Інсталяторів Домотроніки».
Та з часом стало зрозуміло, що посібник монтажника знайде своє місце і на робочо-
му столі менеджера з продажу відповідної продукції, аби він міг більш кваліфіковано 
проконсультувати клієнта, допомогти підібрати обладнання та професійно відповісти 
на всі технічні питання.
Також на думку автора інформація, викладена у посібнику, стане в нагоді як вже існу-
ючим користувачам твердопаливного обладнання, так і тим людям, що через значне 
здорожчання газу лише вирішують зробити покупку дров’яного котла і хочуть знати 
більше, аби більш зважено і з чітким уявленням про твердопаливну систему опалення 
підійти до вибору такого складного і дорогого обладнання як твердопаливний котел. 
В цьому випадку доцільно кожному новому покупцеві котла надавати один примір-
ник посібника з собою.

Висловлюю щиру подяку:

Бугаю Роману, директору ТОВ «АФРІЗО УКРАЇНА» за фінансову та організаційну під-
тримку у виданні цього посібника, за надання всієї лінійки представленого обладнан-
ня для тестування, за технічні консультації, та допомогу в підготовці матеріалів;
Бугаю Євгену – за розробку загального оформлення брошури, написання 4 розділу 
і організаційний контроль;
Пустовому Максиму – за виправлення написаного, орфографічну і стилістичну корек-
цію тексту та схем;
Бобалю Олександру – за професійний дизайн, доопрацювання схематичних та гра- 
фічних матеріалів,  за верстку та підготовку посібника до друку.

Керівник проекту:
«Академія Інсталяторів Домотроніки»

Олександр Покляченко.

Увага! Інформація, що розміщена в даному Посібнику монтажника є довідковою, і не яв-
ляється рекламою в розумінні Закону України «Про рекламу».
Ціни в посібнику вказані в євро з ПДВ. Продаж відбувається в перерахунку на гривні за 
внутрішнім курсом компанії, який встановлюється щоденно. Подивитися актуальний курс 
можна на сайті www.afriso.ua.
Компанія «Афрізо Україна» залишає за собою право змінювати ціни без попередження. 
Актуальні ціни ви завжди зможете знайти на нашому сайті www.afriso.ua або уточнити 
у менеджерів по тел. (044) 465-66-65.



1
ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ

ЗМІСТ

1. ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
ТВЕРДОПАЛИВНИХ КОТЛІВ ...................................................................................... 2

1.1. Захист від високого тиску теплоносія ............................................................ 3

1.2. Аварійне охолодження котла при перегріві .................................................. 5

1.3. Захист від низької температури зворотної води ........................................... 6

1.4. Захист котла від роботи без теплоносія ......................................................... 9                        

1.5. Видалення повітря із системи опалення ....................................................... 10

1.6. Захист від випадкового відключення компенсаційного бачка .................... 12

2. ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ РЕГУЛЮВАННЯ ТЕПЛОВОЇ ПОТУЖНОСТІ 
ТВЕРДОПАЛИВНОГО КОТЛА ..................................................................................... 13

2.1. Регулювання подачі повітря що подається у камеру згорання котла .......... 13

2.2. Забезпечення стабільної тяги (розрідження) у димоході ............................. 16

3. РЕГУЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ТЕПЛОНОСІЯ ......................................................... 17

3.1. Регулювання температури за допомогою термостатичних змішувальних 
клапанів AFRISO серії ATM .............................................................................. 17

3.2. Використання 4-х ходових підмішуючих клапанів ........................................ 19

3.3. Використання 3-ходових підмішуючих клапанів .......................................... 20

4. ПОРАДИ ВЛАСНИКУ ТВЕРДОПАЛИВНОГО КОТЛА ................................................. 27

5. СХЕМИ ОБВ’ЯЗКИ ТВЕРДОПАЛИВНИХ КОТЛІВ ....................................................... 30



2

Захист від високого тиску теплоносія

ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ

ОБВ’ЯЗКА ТВЕРДОПАЛИВНИХ КОТЛІВ

ДО ЗМІСТУ

1. ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
ТВЕРДОПАЛИВНИХ КОТЛІВ

Безпечна експлуатація твердопаливних котлів неможлива без забезпечення наступних 
функцій: 

• захисту від високого тиску теплоносія;
• аварійного охолодження котла при перегріві;
• захисту від низької температури зворотної води;
• захисту котла від роботи без теплоносія;
• видалення повітря із системи опалення;
• захисту від випадкового відключення компенсаційного бачка.

1.1. ЗАХИСТ ВІД ВИСОКОГО ТИСКУ ТЕПЛОНОСІЯ

Для запобігання перевищення тиску в системі опалення вище максимально допустимого 
значення для котла, існує пристрій, що називається мембранний запобіжний клапан.

Серія MS
T = –10…+120 °C
Pmax = 12 бар

Рроб: 1,5; 2; 2,5; 3 бар
Підключення: 1/2" та 3/4"

Потужність 50–100 кВт
Ціна від 6 до 9 Євро

Серія MSW
T = +5…+110 °C
Pmax = 12 бар

Рроб: 6; 8; 10 бар
Підключення: 1/2" та 3/4"

Потужність 50–100 кВт
Ціна від 8 до 10 Євро

Серія MSS
T = –20…+160 °C
Pmax = 12 бар
Рроб: 6 бар

Підключення: 1/2" та 3/4"
Для геліосистем

Ціна від 8 до 10 Євро

Серія MSG
T = –10…+120 °C
Pmax = 12 бар

Рроб: 1,5; 2; 2,5; 3 бар
Підключення: 1/2" та 3/4"

Потужність 50 кВт
Ціна 7.50 Євро

Серія MSGM
T = –10…+120 °C
Pmax = 12 бар

Рроб: 1,5; 2; 2,5; 3 бар
Підключення: 1/2" та 3/4"

Потужність 50 кВт
Ціна 8 Євро

Серія MSM
T = –10…+120 °C
Pmax = 12 бар

Рроб: 1,5; 2; 2,5; 3 бар
Підключення: 1/2" та 3/4"

Потужність 50 кВт
Ціна 7.50 Євро
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Захист від високого тиску теплоносія

ДО ЗМІСТУ

Принцип роботи – поки тиск теплоносія в системі опалення знаходиться нижче тиску спра-
цювання, даний клапан знаходиться у закритому стані. Як тільки тиск теплоносія стає біль-
ше ніж тиск на який розрахований клапан, під дією сили теплоносія пересилюється проти-
дія пружини і мембрана зміщується із посадочного місця, розгерметизовуючи при цьому 
систему опалення. Це продовжується доти, доки тиск не опуститься нижче номінального 
значення для клапана. Після цього клапан закривається.

Тип К
Tmax = 120 °C
Pmax = 12 бар

Рроб: 3; 5; 6; 8; 10 бар
Підключення: 1" та 1¼"
Потужність до 250 кВт

Матеріал корпусу – латунь
Ціна від 39 до 101 Євро

Тип К (від 1¼")
Tmax = 120 °C
Pmax = 12 бар

Рроб: 3; 5; 6; 8; 10 бар
Підключення: 1¼"- 1 ½"
Потужність 350–900 кВт

Матеріал корпусу – латунь
Ціна від 101 до 208 Євро

Тип KG-FF
Tmax = 120 °C
Pmax = 12 бар

Рроб: 2; 3; 5; 6; 8; 10 бар
Підключення: фланцеве DN32-

DN65
Потужність 400–1600 кВт
Матеріал корпусу – чавун
Ціна від 231 до 412 Євро

Слід зазначити, що під час спрацювання через клапан протікає теплоносій із системи опа-
лення. Теплоносій несе із собою бруд та шлам із системи і ці частинки бруду можуть осісти 
на поверхні «сідла» клапану. Якщо це трапиться, то клапан може герметично не закритися 
після спрацювання і теплоносій капатиме із нього й надалі.

Для того щоб прочистити клапан, кожен із них оснащений системою 
ручного відкривання клапану. Необхідно повернути ручку або підняти 
важіль клапану щоб вручну його відкрити і разом з цим промити пото-
ком теплоносія.
Діаметр вхідного та вихідного патрубків клапану залежать від потуж-
ності котла. Для котлів до 50 кВт клапан повинен бути ½ на ¾ дюйма. 
Для потужніших котлів розміри патрубків мають бути розраховані в 
проектній документації. Серед асортименту продукції компанії AFRISO 
є клапани потужністю від 50 до 1600 кВт.

Група безпеки
Група безпеки – це пристрій, що складається із основних елементів захисту котла: запобіж-
ного клапану, автоматичного повітряного клапану та манометра.
Основною перевагою групи безпеки є те, що ці пристрої уже змонтовані на загальний ко-
лектор і підключаються до системи опалення лише через одне різьбове з’єднання.
Крім цього у групі безпеки манометр та автоматичний повітряний клапан підключені до 
загального колектору з використанням відсічних клапанів. Це дає можливість обслужити чи 
замінити клапан чи манометр не зливаючи теплоносій із системи опалення.
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KSG 50 кВт
Різьбове з’єднання – внутр. 1"

Запобіжний клапан 3 бар, 
1/2"x3/4"

Манометр – 0/4 бар, Ø 63, 3/8", 
рад., відсічний клапан

Розповітрювач 3/8", 12 бар, 
відсічний клапан

Артикульний № 77938
Ціна 44 Євро

KSG mini 50 кВт
Різьбове з’єднання – внутр. 1"

Запобіжний клапан 3 бар, 
1/2"x 3/4"

Манометр – 0/4 бар, Ø 50, 1/4", 
ексцентричний, відсічний клапан

Розповітрювач 3/8", 12 бар, 
відсічний клапан

Артикульний № 77623
Ціна 45 Євро

GAK 50 кВт
Різьбове з’єднання – внутр. 3/4"

Клапан з захистом від 
випадкового відкриття 

для підключення до 
розширювального баку

Запобіжний клапан 3 бар, 
1/2"х3/4"

Манометр – 0/4 бар, Ø 63, 3/8", 
рад. Розповітрювач 3/8", 12 бар, 

відсічний клапан
Артикульний № 77932

Ціна від 102 Євро

KSG maxi 100 кВт
Різьбове з’єднання – зовн. 1"

Запобіжний клапан 3 бар, 
3/4" х 1"

Манометр – 0/4 бар, Ø 63, 3/8", 
акс., відсічний клапан

Розповітрювач 3/8", 12 бар, 
відсічний клапан

Артикульний № 77581
Ціна 74 Євро

WHK4 200 кВт
Різьбове з’єднання – внутр. 1¼"

Запобіжний клапан 3 бар, 
1" x 1¼"

Манометр – 0/4 бар, Ø 63, 3/8", 
рад., відсічний клапан

Розповітрювач 3/8", 12 бар, 
відсічний клапан

Артикульний № 77627
Ціна 120 Євро

WHK5 350 кВт
Різьбове з’єднання – внутр. 1 ½"

Запобіжний клапан 3 бар, 
1¼"x 1 ½"

Манометр – 0/4 бар, Ø 63, 3/8", 
рад., відсічний клапан

Розповітрювач 3/8", 12 бар, 
відсічний клапан

Артикульний № 77628
Ціна 125 Євро

! На групах безпеки стандартно змонтований запобіжний клапан на 3 бар. При ви-
користанні групи безпеки із твердопаливним котлом, клапан має бути замінений 
на номінал, що відповідає максимальному робочому тиску котла.
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Аварійне охолодження котла при перегріві

1.2. АВАРІЙНЕ ОХОЛОДЖЕННЯ КОТЛА ПРИ ПЕРЕГРІВІ

Дана функція реалізовується за допомогою клапана термічної розгрузки і може працювати 
лише при виконанні наступних умов: 

• у котлі є вбудований контур охолодження;
• якщо контуру охолодження в котлі нема, то в систему опалення має бути змонтований 

охолоджуючий теплообмінник;
• у системі водопостачання наявність води під тиском не залежить від наявності елек-

троенергії у котельні.

Тип TSK, DUCO
Клапан – внутр. 3/4"

Виносний датчик – зовн. різьба 
1/2", Т = 95 °C

Довжина щупа 200 мм
Довжина капіляра 1300 мм

Артикульний № 42370
Ціна 93 Євро

Тип VTS 100, ESBE
Клапан – внутр. 3/4"

Виносний датчик – зовн. різьба 
1/2", Т = 95 °C

Довжина щупа 150 мм
Довжина капіляра 1300 мм
Артикульний № 36027000

Ціна 107 Євро

Тип TAS 03 Afriso
Клапан – внутр. 3/4"

Виносний датчик – зовн. різьба 
1/2", Т = 99 °C

Довжина щупа 146 мм
Довжина капіляра 1300 мм

Артикульний № 42415
Ціна 80 Євро

Принцип роботи даних клапанів полягає у тому, що при досягненні температури чутливого 
елемента, який змонтований у водяну «сорочку» теплообмінника котла, до температури 
відкривання 95 °C, гідравлічна частина клапану починає відкриватися і пропускати тепло-
носій через охолоджуючий контур котла (теплообмінник). При проходженні холодної води 
через охолоджуючий контур вона нагрівається, забираючи при цьому надлишкове тепло в 
котлі і охолоджує його.
Позитивною особливістю даного способу охолодження є те, що водопровідна вода напря-
му не контактує із контуром опалення, а процес охолодження носить м’який характер (від-
сутній «тепловий удар»).
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Захист від низької температури зворотної води

1.3. ЗАХИСТ ВІД НИЗЬКОЇ ТЕМПЕРАТУРИ ЗВОРОТНОЇ ВОДИ

Захист твердопаливних котлів від низької температури зворотньої води – це одна з найваж-
ливіших проблем, якими зазвичай нехтують власники котлів, мовляв «нічого такого котлу 
не потрібно».

Вище видно фотографії котлів, у яких температура зворотної води була нижчою за 50 °C. Як 
бачимо на всій поверхні теплообмінника зі сторони горючого палива є утворення смоли-
стого характеру. Дані утворення значно погіршують процес теплообміну між теплообмінни-
ком котла та гарячими газами камери згоряння.
Для того щоб зберегти котел і не допустити подібних явищ, необхідно будь-якою ціною за-
безпечити температуру теплоносія що вертається із системи опалення на рівні не менше ніж 
50 °C, – це температура при якій водяна пара, що міститься у димових газах твердопаливно-
го котла, починає конденсуватися на стінках теплообмінника (переходити із газоподібного 
стану в рідкий). Температура переходу називається «точкою роси». Температура конденсації 
залежить від вологості палива та кількості у продуктах згорання водню та сірчистих утворень.

Сірчисті утворення (SO2, SO3) в свою чергу піднімають точку роси, а за наявності водяної пари 
і сірчистих з’єднань в продуктах згорання утворюється пароподібна система Н2О-Н2SО4

Ділянки утворення конденсату:
- накип та смола
- корозія
- зниження ККД теплообмінника
- здатність до загоряння

Термічний 
клапан

Накопичення попелу 
та незгорівших продуктів

MI

M

RI
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Захист від низької температури зворотної води

Саме пари сірчаної кислоти, контактуючи із стінками сталевого теплообмінника призводять 
до руйнування останнього, оскільки складаються всі умови для протікання наступної хіміч-
ної реакції: 

Fe + H2SO4 = FeSO4 + H2

Речовина що утворилася – сульфат заліза використовується для виготовлення чорнил, фар-
бування шерсті в чорний колір, консервування деревини, для лікування залізодефіцитної 
анемії, для обприскування дерев у сільському господарстві, але не як елемент теплообмін-
ника твердопаливного котла!!!!
Тому цілком природньо, що виробники твердопаливних котлів знімають котел з га-
рантії при відсутності системи підігріву зворотної води. Адже тут ми маємо справу 
не із прогоранням металу при високій температурі, а із хімічними реакціями, при яких 
не встоїть ніяка котлова сталь.
Як бачимо температура зворотньої води це не лише елемент, який впливає на ККД котла, 
а й елемент, який може призвести до хімічного розчинення стінок теплообмінника котла –  
а це вже питання довговічності обладнання. Саме тому забезпечити температуру зворотної 
води за температурою вище точки роси дуже важливо.
Яке обладнання допомагає вирішити дане питання?

Існує велика кількість схем, при яких можна впли-
вати на температуру теплоносія що вертається у 
котел, але всі вони різняться за способами реалі-
зації і використанням різних пристроїв.
Однак є пристрої, які саме призначені для вирі-
шення даної задачі – це термічні клапани. Терміч-
ний клапан – це термомеханічний трьохходовий 
клапан, що забезпечує підміс теплоносія між пер-
винним (котловим) контуром та теплоносієм із 
системи опалення з метою досягнення фіксованої 
температури котлової води .

Дані клапани чудово справляються із поставленою задачею – автоматичним підмісом аж 
до досягнення заданої конструктивно температури теплоносія. Однак для їхнього функціо-
нування необхідна обов’язкова наявність циркуляційного насоса.

Серія VTC 511 ESBE
Tmax = +110 °C
Pmax = 10 бар

Tвідкриття: 50, 55, 60, 65, 70, 75 °C
Підключення: 1" – 1¼"
Потужність до 150 кВт

Rp 1" Kvs 9, Rp 1¼" Kvs 14
Матеріал корпусу – чавун

Ціна від 102 Євро

Серія VTC 512 ESBE
Tmax = +110 °C
Pmax = 10 бар

Tвідкриття: 50, 55, 60, 65, 70, 75 °C
Підключення: 1¼"-1 ½" 
Потужність до 150 кВт

G 1¼" Kvs 9, G 1 ½" Kvs 14
Матеріал корпусу – чавун

Ціна від 102 Євро

Серія ATV Afriso
Tmax = +95 °C
Pmax = 10 бар

Tвідкриття: 45, 50, 55, 60 °C
Підключення: 1" – 1¼"
Потужність до 150 кВт

Rp 1" Kvs 9, Rp 1¼" Kvs 12
Матеріал корпусу – латунь

Ціна від 98 Євро
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Захист від низької температури зворотної води

! Температура, на яку налаштований термічний клапан залежить від характе-
ристик термочутливого елемента, що вставлений у клапан. Для того, щоб за-
безпечити задану температуру, необхідно використовувати відповідні термо-
чутливі елементи. Якщо у вас зараз є клапан що налаштований на температуру 
50 °C, а Вам потрібен клапан на 65 °C, необхідно вилучити чутливий елемент із 
клапану і замінити на відповідний.

Якщо система опалення здатна працювати без 
циркуляційного насоса а термічний клапан при 
відсутності примусового протоку не пропускає 
теплоносій через себе, тоді потрібно використо-
вувати інший пристрій – насосно-змішувальний 
пристрій LTC ESBE, або RTA Afriso.

Серія LTC 141–171 ESBE
LTC 141 (Rp 1"- Rp 1¼") для котлів потужн. 35–85 кВт 

LTC 171 (Rp 1 ½") для котлів потужн. 45–120 кВт
LTC 171 (Rp 2") для котлів потужн. 50–140 кВт

Tmax = +110 °C
Pmax = 6 бар

Матеріал корпусу – чавун
Ціна від 433 Євро

Серія RTA Afriso
(Rp 1") для котлів потужн. 35–50 кВт

Tmax = +110 °C
Pmax = 6 бар

Матеріал корпусу – латунь
Ціна від 580 Євро

Даний пристрій складається із наступних елементів: 
• термічного клапану, налаштованого на відповідну температуру;
• циркуляційного насосу WILO;
• гравітаційного клапану (хлопушки) який відкривається коли зупиняється насос;
• кранів із накидними гайками під прокладку (3 шт.);
• термометрів у кількості 3 шт;
• ізоляції.

! Для запобігання пошкодження гравітаційного клапану із заводу він йде зафіксова-
ний гвинтом. Перед монтажем пристрою гвинт потрібно викрутити!
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Захист котла від роботи без теплоносія

1.4. ЗАХИСТ КОТЛА ВІД РОБОТИ БЕЗ ТЕПЛОНОСІЯ

Робота котла без теплоносія категорично заборонена. Більше того, теплоносій в системі 
опалення має знаходитися під відповідним тиском, який залежить від системи опалення. 
Зазвичай, за тиском теплоносія у системі опалення стежить користувач. Коли тиск води па-
дає, власник обладнання відкриває кран підживлення і заповнює систему водою до від-
повідного значення, а потім закриває кран.
У даної обставини є кілька мінусів – зокрема: як дистанційно пояснити користувачу чи його 
дружині який кран треба відкрити і коли його треба закрити, «А що робити коли на маноме-
трі тиск вже більше чим треба?». Я думаю через це проходять всі монтажники…
Серед продукції компанії AFRISO є пристрій, який може зберегти Ваші нервові клітини – це 
установка автоматичного підживлення. У народі її звуть «автопідпитка».

Тип FA
Арматура для автоматичного наповнення

Корпус виготовлений з латуні
Вхід: втулка під шланг 12 мм

Вихід: внутр. різьба 1/2"
З’єднання 1/4" для манометра

Обладнаний: - редуктором тиску
- запірним клапаном
- зворотнім клапаном

Тиск на вході: 6–10 бар
Тиск на виході: 0,5–3 бар

Артикульний № 42405
Ціна 51 Євро

Тип FAM
Арматура для автоматичного наповнення. 

Аналогічна 42405,
додатково обладнана манометром: Ø 50,0 – 4 бар, 

різьбове з’єднання 1/4", рад.
Артикульний № 42406

Ціна 56 Євро

Автоматична установка підживлення – це механічний пристрій із жорстким зворотнім 
зв’язком по тиску. Даний пристрій призначений для заповнення системи опалення тепло-
носієм до тиску, який Ви виставляєте, постійного контролю тиску, і якщо тиск «упав», то 
клапан автоматичного сам відкривається і заповнює систему до потрібного значення тиску.
Даний клапан має бути змонтований в найнижчій точці системи опалення, доступ до нього 
повинен бути організований легко, простір навколо клапана повинен забезпечити мож-
ливість його очистки чи заміни, вода із водопровідної мережі має постійно подаватися, 
а кран подачі води і вентиль клапана мають бути завжди відкриті. При правильному монта-
жу манометр на клапані показуватиме тиск теплоносія у системі опалення.
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Видалення повітря із системи опалення

1.5 ВИДАЛЕННЯ ПОВІТРЯ ІЗ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ

Причин, за якими повітря не повинно бути у системі опалення досить багато: 
• відсутність циркуляції або погана циркуляція теплоносія;
• шум при роботі насоса;
• корозія радіаторів, котлів та трубопроводів при наявності повітря у воді…

Звичайно боротися із повітрям у системі опалення можна вручну, понаставляти кранів у 
всіх місцях потенційних проблем (найвищі точки, проходи над дверима) і якщо раптом тра-
пилася погана циркуляція заставляємо замовника пройтися по всім спеціальним краникам, 
відкрити їх та подивитися чи нема там повітря…. Або ж їдемо самі на об’єкт і робимо це 
самостійно після кожного випадку дозаповнення чи закипання системи опалення.
Все це заставляє інсталяторів використовувати спеціальні пристрої для розповітрювання 
системи опалення – автоматичні повітряні клапани. В народі кажуть «воздушнік».

Принцип роботи простий – коли повітря в системі немає, то клапан заповнений водою і 
поплавок знаходиться у верхній частині клапана, і через шарнірний важіль герметизує ви-
пускний клапан повітря.
Коли у камеру клапана попадає повітря, то падає рівень води у клапані, поплавок опускаєть-
ся і через шарнірний важіль відкриває отвір випуску повітря на випускному клапані. По мірі 
виходу повітря із камери, рівень води зростає і клапан знову займає верхнє положення.

Tmax = +110 °C
Pmax = 12 бар

Арт. № 77710 –  3/8"
Арт. № 77752 –  1/2"
Матеріал корпусу – 

латунь
Ціна від 6 до 8 Євро

Tmax = +95 °C
Pmax = 8 бар

Арт. № 77766 –  3/8"
Матеріал корпусу – 

пластик
Ціна 3,5 Євро

Tmax = +95 °C
Pmax = 8 бар

Арт. № 77729 –  3/8"
Матеріал корпусу – 

пластик
Ціна 5 Євро

Tmax = +110 °C
Pmax = 12 бар

Арт. № 77753 –  1/2"
Матеріал корпусу – 
нікельована латунь

Ціна 15 Євро

Відкритий                           Закритий
СХЕМА БУДОВИ АВТОМАТИЧНОГО ПОВІТРЯНОГО КЛАПАНУ

шарнірний важіль
поплавок
корпус

випускний 
клапан
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Видалення повітря із системи опалення

Як бачимо існує кілька видів клапанів. Відрізняються вони варіантом монтажу (горизон-
тально чи вертикально), матеріалом корпусу та діаметром підключення.

! При спрацюванні клапану на поверхню випускного клапана може потрапити бруд 
із системи опалення і після випуску повітря клапан буде пропускати воду із систе-
ми. У цьому випадку клапан потрібно почистити.

= + = 

Арт. № 77752 
–  1/2"

Ціна 8 Євро

Арт. № 77710 
–  3/8"

Ціна 6 Євро

Арт. № 77723 
внутр. 3/8" х зовн. 

1/2"
Ціна 2 Євро

Арт. № 77735
3/8"- 1/2"

Ціна 8 Євро

Для зручності обслуговування можна разом із автоматичним повітряним клапаном монту-
вати відсікаючий зворотній клапан. Тоді для чистки чи заміни «воздушніка» не доведеться 
зливати воду із системи опалення. Крім того комплект АПК + відсікаючий клапан – коштує 
стільки, скільки коштує звичайний клапан діаметром ½ дюйма.
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Захист від випадкового відключення компенсаційного бачка

1.6. ЗАХИСТ ВІД ВИПАДКОВОГО ВІДКЛЮЧЕННЯ КОМПЕНСАЦІЙНОГО БАЧКА

Всі ми знаємо, що компенсаційний бачок є обов’язковим атрибутом закритих систем опа-
лення. Призначений він для компенсації об’ємного розширення води (теплоносія) при її 
нагріванні. Якщо його не змонтувати, то при нагріві системи різко зростатиме тиск і це може 
вивезти з ладу котел чи трубопроводи.

Об’єм розширювального бачка залежить 
від об’єму води в системі опалення і ро-
зраховується як 10 % від загальної кіль-
кості води у системі. Даний бачок може 
бути змонтований не лише у системі 
опалення, а й у системі ГВП, побудованої 
на базі накопичувального бойлера.
Всі знають, що в бачку потрібно періо-
дично (1–2 рази на рік) перевіряти тиск 
повітря за мембраною, він має станови-
ти 90% від тиску теплоносія в холодній 
системі. Для того щоб правильно пе-
ревірити тиск повітря за мембраною бак 
потрібно відсікти гідравлічно від систе-
ми опалення, і дати можливість воді що 
є всередині бака вийти назовні.

СХЕМА УЛАШТУВАННЯ ЗАКРИТИХ РОЗШИРЮВАЛЬНИХ БАКІВ

Закритий розширювальний бак 
з мембраною діафрагменного типу

Закритий розширювальний бак 
з мембраною балонного типу

Навіть якщо вода сама не виходить, коли ми почнемо накачувати повітря за мембрану, вона 
почне займати об’єм бака і витіснятиме воду. Вода у цьому випадку повинна безпроблемно 
покинути внутрішній об’єм компенсаційного бачка. Якщо цього не забезпечити, то накачу-
вання повітря відбудеться не правильно і тиск повітря не буде відповідати потрібному.
Монтажники знають, щоб це зробити правильно та швидко, то потрібно поставити мінімум 
2 крани, 1 трійник та 1 «американку».
Якщо подивитися, то клапан для компенсаційного бачка AFRISO складається із: 

• запірного вентилю (крутиться 6-гранником);
• зливного крану і патрубка для шлангу;
• розбірного з’єднання під плоску прокладку;
• пломби із кришкою яка перекриває доступ до запірного вентиля.

Використання даного пристрою суттєво систему опалення не здорожчує, але процес її по-
дальшого обслуговування значно полегшується і зменшується час на ТО котельні.

Клапан для підключення розширювального баку

Tmax = +120 °C
Pmax = 10 бар

Матеріал корпусу – латунь
Ціна від 13 до 16 Євро

Tmax = +120 °C
Pmax = 10 бар

Матеріал корпусу – латунь
Ціна від 24 до 27 Євро

Повітряна 
камера

Мембрана

Водяна камера

Вихід води з баку
Подача води в бак

Корпус

Мембрана

Повітря

Вода

До системи 
водопостачання
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Регулювання подачі повітря що подається у камеру згорання котла

2. ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ РЕГУЛЮВАННЯ ТЕПЛОВОЇ ПОТУЖНОСТІ 
ТВЕРДОПАЛИВНОГО КОТЛА

Теплова потужність котла залежить від багатьох факторів, серед них: 
• тип і якість палива;
• кількість повітря що подається в зону горіння палива;
• тяга у димохідному каналі.

2.1. РЕГУЛЮВАННЯ ПОДАЧІ ПОВІТРЯ ЩО ПОДАЄТЬСЯ У КАМЕРУ ЗГОРАННЯ КОТЛА

Процес горіння твердого палива це складний і високоінерційний процес, що дуже важко 
піддається регулюванню. Однак грубо, даний процес можна контролювати, шляхом дозу-
вання кількості повітря, що подається у камеру згорання.
Існує 2 способи регулювання подачі повітря: 

• за допомогою заслінки та термостатичного регулятора тяги;
• з використанням вентилятора та автоматики що плавно міняє його оберти.

Обидва способи мають право на життя, однак перший випадок дешевший, а другий дає 
можливість досягнути високої точності регулювання.
Регулювання за допомогою заслінки подачі повітря – це варіант пасивного регулювання 
потужності. У цьому випадку, повітря у камеру згорання потрапляє за рахунок тяги (розрід-
ження), яку створює димохід.

КОТЛИ З МЕХАНІЧНИМ РЕГУЛЮВАННЯМ ПОДАЧІ ПОВІТРЯ

Даний спосіб передбачає наявність у котлі заслінки подачі повітря. Дана заслінка може бути 
розташована на нижніх дверцятах котла або в задній його частині. Крім заслінки, в котлі по-
винно бути місце із внутрішньою різьбою, куди вкручується термостатичний регулятор тяги.
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Регулювання подачі повітря що подається у камеру згорання котла

Тип ATA 200 ESBE
Tроб. = 35–95 °C

Підключення: G 3/4" – 1"
Арт. № 56001100, 56001200

Ціна 42 Євро

FR 1 Afriso
Tроб. = 30–90 °C

Підключення: G 3/4"
Арт. № 42294
Ціна 45 Євро

Регулятор тяги ланцюжком з’єднується із заслінкою подачі повітря. Працює дана система 
наступним чином – коли температура води у котлі наближається до заданої на регуляторі 
тяги температури – це призводить до видовження стержня чутливого елементу регулятора 
на величину, достатню для прикриття заслінки в межах її робочого діапазону.
Однак ефективність даного способу управління заслінкою залежить від того, як був відре-
гульований регулятор тяги і як надійно закріплений на ньому ланцюжок. Однак по своїй 
суті, даний регулятор є пропорційним регулятором, а з точки зору теорії автоматики, такий 
регулятор не зможе забезпечити високу точність регулювання і відсутність коливань зада-
ної величини.
Тому основними перевагами даного способу є вартість системи та її енергонезалежність. 
Однак, досягнути точності і швидкості регулювання такою системою практично немож-
ливо.
Інший спосіб можна віднести до випадку активного регулювання подачі повітря. Суть да-
ного способу полягає у прямому дозуванні кількості повітря, що попадає у камеру згорання 
котла.
Виконавчим механізмом у даному випадку є вентилятор, який нагнітає повітря у камеру 
згорання. Змінюючи оберти вентилятора, можна плавно і в широкому діапазоні міняти 
об’єм повітря, що попадає у камеру згорання котла.

+
Контролер Euroster 11W

Ціна від 78 Євро
Вентилятор Ewmar-Ness RV-14R

Потужність 60 Вт
Матеріал корпусу – сталь

Ціна від 77 Євро
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Регулювання подачі повітря що подається у камеру згорання котла

Управляє вентилятором контролер. Суть управління полягає у плавній зміні напруги живлен-
ня вентилятора, в залежності від різниці між заданою температурою і тою, що є зараз у котлі.
Розглянемо параметри, які може забезпечувати контролер Euroster 11W: 

• кінцева температура котла – це задана температура, яку повинна забезпечити авто-
матика;

• гістерезис роботи вентилятора – це різниця температур від заданої, у межах якої буде 
відбуватися лінійне управління обертами вентилятора (пропорційний закон);

• мінімальні оберти вентилятора – це мінімальні оберти у робочому режимі, (мінімаль-
на теплова потужність котла);

• максимальні оберти вентилятора – це оберти у режимі максимальної потужності по 
контролеру (максимальна теплова потужність котла);

• час продувки – це час, на який автоматика включає вентилятор, коли котел набрав 
задану температуру щоб полум’я в котлі не загасло;

• час паузи між продувками – щоб не перегріти котел, коли він набрав температуру;
• температура включення насосу системи опалення – насос включиться лише при досяг-

ненні заданої температури;
• гістерезис насосу – різниця, що показує на скільки градусів від заданої може опусти-

тися температура води в котлі без виключення насоса. Визначає температуру при якій 
насос вимкнеться;

• корекція показників температури – якщо датчик змонтований не правильно і його по-
казники некоректні;

• температура погашення котла – температура при якій в котлі вже нема палива і вими-
кається вентилятор;

• тестовий режим – дозволяє перевірити роботу насоса та вентилятора у ручному режимі.

Контролер Euroster 11W

1  Контролер
2  Котел Ц.О.
3  Вентилятор
4  Аварійний датчик температури
5  Датчик температури
6  Насос Ц.О.
7  Теплоприймач-радіатор

Як бачимо даний спосіб має можливість точно забезпечити задану температуру те-
плоносія в котлі, більше того, при достатній герметизації дверцят подачі повітря 
та піддувала, дана система автоматики може призвести до затухання котла у ре-
жимі відсутності електроживлення, бо на вентиляторі змонтований гравітаційний 
клапан подачі повітря, коли вентилятор не працює, клапан не дозволяє подати пові-
тря у камеру згорання.

1

4

2

3

5

6

7
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Забезпечення стабільної тяги (розрідження) у димоході

2.2. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОЇ ТЯГИ (РОЗРІДЖЕННЯ) У ДИМОХОДІ

У робочому режимі котла, тяга у димовій трубі постійно змінюється і залежить від багатьох 
параметрів: 

• поперечного перерізу димової труби;
• матеріалу із якого виготовлений димохід;
• висоти димової труби;
• температури димових газів у котлі;
• втрат температури у димоході (ізоляція димової труби);
• температури на вулиці;
• складності конструкції димоходу (коліна, трійники…).

Як бачимо, у нашому списку є статичні параметри і параметри, які постійно змінюються у 
часі і передбачити їх дуже важко – це температура димових газів у котлі та температура 
повітря на вулиці.
Саме тому при проектуванні димоходу, беруть усередненні значення цих показників. А це 
означає, що в реальному житті, зміна цих величин призводить до постійної зміни тяги у 
димовій трубі. Як результат – тяга у димоході постійно коливається.
Однак існують пристрої, які дають можливість частково стабілізувати тягу у димовій трубі. 
Частково, тому що якщо димохід розрахований і зроблений неправильно, то ніякими пасивни-
ми заслінками ви тягу не піднімете, а обмежити її у випадку, коли вона зависока, у вас вийде.

Обмежувач тяги WZB-1
Tmax = 400 °C

Pроб. = від 10 до 26 Па
Підключення: 120–200мм

Артикульний № 69760
Ціна 42 Євро

Принцип роботи автоматичного обмежувача тяги полягає у наступному – у режимі очіку-
вання, коли котел не горить і розрідження у димоході невелике, заслінка знаходиться у 
вертикальному положенні і димохідний канал умовно герметичний – все розрідження, яке 
виникає у димовій трубі діє на котел.
Коли розрідження у димоході стає більшим, ніж те на яке налаштований обмежувач, то 
сила всмоктування, яка діє заслінку із сторони димоходу пересилює силу протидії протива-
ги з іншої сторони заслінки і заставляє заслінку нахилитися у бік димової труби.
Як тільки заслінка нахилилася, у димохід потрапляє повітря із котельні. Таким чином ро-
зрідження, яке буде у димовій трубі після заслінки буде зменшене на величину «шунта», 
яку зробила заслінка.
Цей процес є неперервним і при правильному монтажі обмежувача, може стабілізувати 
тягу у досить вузьких межах ± 2–5 Па. А оскільки процес горіння палива тісно пов’язаний 
із тягою у димовій трубі, то стабілізувавши тягу ми добилися стабільного горіння і кращої 
ефективності роботи котла, оскільки при номінальній тязі, димові гази рухаються із швидкі-
стю, достатньою для їх нормального охолодження в теплообміннику котла.

Монтаж на димоході над 
вихідним патрубком котла

Монтаж на вихідному 
патрубку котла із 
використанням втулки та 
трубної манжети
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Регулювання температури теплоносія

3. РЕГУЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ТЕПЛОНОСІЯ
Регулювання температури теплоносія-одна з найважчих і найдорожчих задач, що дово-
диться вирішувати при побудові системи опалення на базі твердопаливного котла. Про-
блема ховається не лише у регулюванні температури води в котлі, а і в підтриманні високої 
температури обратки і комфортної температури, що йде в систему опалення.
Ця задача ускладнюється, бо виникає або конфлікт протоків або неможливість досягнення 
різних рівнів температур, і часто доводиться шукати компроміс між вартістю системи опа-
лення, точністю регулювання температури подачі в систему, точністю забезпечення тем-
ператури зворотної води та наявністю додаткових гідравлічних пристроїв для узгодження 
показників.

3.1. РЕГУЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕРМОСТАТИЧНИХ 
ЗМІШУВАЛЬНИХ КЛАПАНІВ AFRISO СЕРІЇ ATM

Термостатичний змішувальний клапан – це термомеханічний пристрій який забезпечує 
автоматичний підміс холодного та гарячого контурів теплоносія для досягнення заданої 
чутливим елементом температури.

            

Серія VTA ESBE
Tmax = 95 °C
Pmax = 10 бар

Tроб. = 20–430 °C; 35–600 °C; 
45–65 °C; 50–75 °C

Підключення: 22 мм; 3/4"; 1/2 ; 
1"; 1¼"

Матеріал корпусу – латунь
Ціна від 47 до 136 Євро

Серія VTS ESBE
Tmax = 110 °C
Pmax = 10 бар

Tроб. = 45–65 °C; 50–75 °C
Підключення: 1" – 1¼"

Матеріал корпусу – латунь
Ціна від 134 до 139 Євро

Серія ATM Afriso
Tmax = 95 °C
Pmax = 10 бар

Tроб. = 20–43 °C; 35–60 °C
Підключення: 3/4"; 1"; 1¼"
Матеріал корпусу – латунь

Ціна від 69 до 108 Євро

На відміну від термічного клапана температура тут може регулюватися у певному діапа-
зоні: 20–43 °C або 35–60 °C. Щоб встановити бажану температуру потрібно просто покрути-
ти кришку клапана і виставити її у відповідне положення.
Недоліком використання даних регуляторів температури є їх невелика пропускна здатність. 
Їх конструктивно важко виконати для пропускання великих обсягів теплоносія, оскільки це 
призведе до великих механічних навантажень на чутливий елемент термостата, що в свою 
чергу вплине на точність регулювання температури.
Однак дані пристрої знайшли своє використання у системах комфортного ГВП та якісного 
регулювання температури теплоносія для систем підлогового опалення.
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Регулювання температури теплоносія

Для комфортного та безпечного приготування ГВ 
Троб. = 35–60 °C

Для комфортного та регулювання температури 
теплої підлоги Троб. = 20–43 °C

На діаграмі показано залежність перепаду тиску на клапані від протоку теплоносія, що про-
ходить через нього. Користуючись діаграмою, можна чітко підібрати клапан під ту задачу, 
яку треба вирішити.
Однак існує спрощена методика підбору, визначення номінального протоку:

KVS = QНОМ куб./год2

При розрахунку по спрощеній методиці слід зауважити, що втрати напору на клапані стано-
витимуть 0,2 Атм або 2 метри водяного стовпчика.
Термостатичні змішувальні клапани це регулятори температури теплоносія прямої дії, 
здатні забезпечити високу точність і швидкість регулювання температури, крім того вони 
повністю енергонезалежні. Однак вони можуть працювати у досить вузькому діапазоні і 
при виборі клапану треба враховувати значні гідравлічні втрати на ньому.

Перепад тиску [кПа]

4.5-4.8
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Використання 4-х ходових підмішуючих клапанів

3.2. ВИКОРИСТАННЯ 4-Х ХОДОВИХ ПІДМІШУЮЧИХ КЛАПАНІВ

4-ходовий підмішуючий клапан – це приклад того, як можна «одним місцем сісти на 2 стіль-
ці». Іншими словами – це клапан, що забезпечує підміс в 2-х контурах одночасно – з однієї 
сторони відбувається підвищення температури зворотньої води а з іншої пониження тем-
ператури теплоносія у подаючому контурі системи опалення.

Серія VRG 140 ESBE
Ціна від 67 до 195 Євро

Серія ARV 400 Afriso
Ціна від 70 до 205 Євро

Повністю закритий Повністю відкритий Проміжне положення 
(змішування)

Однак нас життя навчило, і ми знаємо що нічого так гладко не буває, за все треба платити. 
У нашому випадку неможливо забезпечити чітке регулювання 2-х температур, ми повинні 
вибрати, або ми забезпечуємо температури зворотної води тоді температура подачі як вий-
де так вийде, або ж ми регулюємо температуру подачі в систему опалення, а температура 
зворотної води буде вищою ніж без клапана, але не такою стабільною та контрольованою.
З іншої сторони також доводиться шукати компроміс між забезпеченням циркуляції тепло-
носія. Або ми забезпечуємо нормальну циркуляцію у контурі опалення тоді насос ставиться 
на подачі теплоносія у систему, а у котловому контурі циркуляція через котел буде майже 
вдвічі меншою за циркуляцію води по системі опалення.
Або ж навпаки, для забезпечення стабільної циркуляції у котловому контурі, насос ставимо 
на зворотній лінії котла, тоді циркуляція води по системі буде значно меншою.
Отже 4-ходовий клапан це хороший помічник, який може допомогти організувати процес 
регулювання температури як котлового контура так і контуру подачі тепла на систему опа-
лення, однак точно забезпечується лише одна із вказаних температур.
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3.3 ВИКОРИСТАННЯ 3-ХОДОВИХ ПІДМІШУЮЧИХ КЛАПАНІВ

3-х ходовий клапан – це пристрій, призначений для змішування потоків теплоносія. Але на 
відміну від попереднього клапану, він робить це якісно, але лише по одному контуру.
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Повністю закритий 
клапан

Повністю відкритий 
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По своїй суті це механічний пристрій, який міняє співвідношення у кількості теплоносія, 
що проходитиме через його вхідні патрубки із контуру А та В, в залежності від положення 
регулюючої ручки клапану. Але в контурі АВ циркуляція теплоносія завжди залишається 
стабільною.

Серія VRG 131 ESBE
Tmax = 110 °C
Pmax = 10 бар

Підключення: 1/2"; 3/4"; 1"; 1¼"; 
1 ½"; 2"

Kvs від 0,4 до 40
Матеріал корпусу – латунь

Ціна від 60 до 155 Євро

Серія VRG 330 ESBE
Tmax = 110 °C
Pmax = 10 бар

Підключення: 3/4"; 1"; 1¼";1 ½"; 2"
Kvs від 13 до 65

Матеріал корпусу – латунь
Ціна від 60 до 155 Євро

Серія ARV 300 Afriso
Tmax = 110 °C
Pmax = 10 бар

Підключення: 3/4"; 1"; 1¼"; 
1 ½"; 2"

Kvs від 4 до 40
Матеріал корпусу – латунь

Ціна від 58 до 170 Євро

Специфіка даного виду клапанів у тому, що вони можуть бути використані у великій кіль-
кості різних схем, де виконують функції як змішувальних клапанів так і розділювальних.
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Серія F ESBE
Tmax = 110 °C
Pmax = 6 бар

Підключення: DN 20-DN 150
Kvs від 12 до 400

Матеріал корпусу – чавун
Ціна від 143 до 936 Євро

Те, яку задачу зараз реалізовує клапан залежить від робочої зони внутрішньої поворотної 
заслінки 3-х ходового клапану та гідравлічної схеми у якій він зараз змонтований.

На відміну від термостатичних змішувальних клапанів, 3-х та 4-х ходові клапани мають на-
багато менші гідравлічні втрати, а навантаження, яке виникає на валу поворотної заслінки, 
ніяк не впливає на точність регулювання. За рахунок великої пропускної здатності цього 
виду клапанів, їх можна використовувати у монтажі котелень, потужність яких вимірюється 
1000-чами кВт, головне правильно підібрати клапан під насос та систему опалення у якій 
він монтується.

! 3-х та 4-х ходові клапани не є самостійними пристроями. Для того щоб забезпе-
чити точне та автоматичне регулювання заданої температури, вони повинні 
використовуватися в комбінації із моторизованими електроприводами та кон-
тролерами, які формують управляючий сигнал на електропривід.

Змішування потоків
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Купівля комплекту з клапану та відповідного електроприводу є більш доцільною та еко-
номічно вигіднішою.

+
Арт.№

Характеристики клапану
Електропривід Ціна з ПДВ, 

ЄвроЗ’єднання DN Kvs
13 382 32 Rp 3/4" (внутрішня різьба) 20 6,3

Afriso ARM323, 3-точковий, 
230В, крутний момент 6 Нм, 
час повороту на 90° - 60 сек.

157,00
13 384 32 Rp 1" (внутрішня різьба) 25 12 162,00
13 385 32 Rp 1 1/4" (внутрішня різьба) 32 15 167,00
13 386 32 Rp 1 1/2" (внутрішня різьба) 40 26 228,00
13 387 32 Rp 2" (внутрішня різьба) 50 40 268,00

+
Електропривід серія 90 ESBE

Крутний момент 5–15Нм
Напруга живлення 24В DC та 230В AC

Сигнал управління: 2–3 точки та 
пропорційний аналоговий 0…10В, 0…20мА

Час повороту на кут 90°: 15; 30; 60; 120; 
240 сек.

Ціна від 188 до 354 Євро

Клапан серія F ESBE

В залежності від того, який вид клапану ми використовуємо: різьбовий чи фланцевий, на-
вантаження на валу поворотної заслінки буде відрізнятися. Саме тому існує 2 види елек-
троприводів до різьбових клапанів – це приводи серії ARM, а до фланцевих клапанів – це 
приводи 90-ї серії від компанії ESBE.
Слід зазначити, що напруга живлення, час повороту від одного крайнього положення у дру-
ге та тип сигналу управління можуть бути різними і підбираються в залежності від поставле-
ної технічної задачі.

! Для того щоб схема у якій використовується електропривід та поворотний змі-
шувальний клапан працювала коректно, необхідно правильно вибрати початкове 
положення клапана і привода під час їх механічного з’єднання між собою. Робоча 
зона поворотної заслінки 3-х ходового клапана залежить від схеми у якій зараз за-
стосовується клапан і задачі, яку він вирішує.
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Серія ARA 600 ESBE
Крутний момент 6Нм

Напруга живлення 24В DC та 230В AC
Сигнал управління: 2–3 точки та пропорційний 

аналоговий 0…10В, 0…20мА
Час повороту на кут 90°: 15; 30; 60; 120; 240; 480; 

1200 сек.
Підходить до клапанів серії VRG

діаметром 15–50 мм
Ціна від 160 до 198 Євро

Серія ARM Afriso
Крутний момент 6–10Нм

Напруга живлення 24В DC та 230В AC
Сигнал управління: 2–3 точки та пропорційний 

аналоговий 0…10В, 0…20мА
Час повороту на кут 90°: 15; 30; 60; 120; 240 сек.

Підходить до клапанів серії ARV Afriso, F, MG, G ESBE, 
та для серії VRG з використанням перехідника арт.№ 

1410700 
Ціна від 188 до 354 Євро

Для коректного використання комбінації клапан + привід, приводом має хтось управляти. 
Цим елементом у системах опалення є електронний контролер. Він може бути або окре-
мим елементом системи або вбудованим у електропривід.
Контролер Euroster 11M – це яскравий приклад контролера, який є незалежним пристроєм. 
Дана «чорна коробочка» здатна управляти не лише електроприводом, а і циркуляційним 
насосом змішувального контуру у якому забезпечує задану температуру.

1  Контролер 11М
2  Тепла підлога
3  Датчик температури контура Ц.О.
4  Насос Ц.О.
5  Змішувальний клапан з сервоприводом
6  Датчик температури джерела тепла
7  Котел Ц.О.
8  Кімнатний термостат

1  Контролер 11М
2  Радіатор опалення
3  Змішувальний клапан 

 з сервоприводом
4  Насос Ц.О.
5  Датчик температури на «обратці»
6  Датчик температури джерела тепла
7  Котел Ц.О.

Даний контролер призначений для вирішення задачі максимально швидкого та точного 
визначення місця положення поворотної заслінки 3-ходового та 4-ходового клапана з ме-
тою досягнення температури у контурі, яку ми задаємо.
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Параметри контролера Euroster 11M які може задавати користувач: 
• вибір схеми управління – регулювання температури подачі теплоносія на систему опа-

лення, чи регулювання температури води, що вертається в котел (регулювання темпе-
ратури «обратки»);

• температура в змішувальному контурі;
• гістерезис температури у змішувальному контурі – максимально допустиме відхилення 

температури від заданого у попередньому параметр значення (точність регулювання);
• динаміка – це параметр, який відповідає за швидкість видачі управляючих сигналів на 

електропривід;
• температура включення насоса;
• гістерезис температури включення насоса – формує температуру при якій насос 

виключається;
• аварійна температура котла – температура, при якій на контролері з’являється пові-

домлення про зависоку температуру води у контурі котла і яка сигналізує про несправ-
ність його автоматики;

• коригування показників температури по датчику джерела тепла та змішувального кон-
туру.

• тестовий режим роботи насоса та електропривода;
• можливість роботи із кімнатним термостатом (програматором).

! Даний контролер забезпечує точну і якісну роботу системи клапана і електропри-
вода лише при умові правильної задачі управляючих параметрів контролера та 
коректного монтажу клапана з електроприводом.

Цей контролер є найпростішим із серії пристроїв управління електроприводами. Він може 
управляти лише 1 насосом і 1 електроприводом. При цьому управління здійснюється по 
температурі, вручну заданій у контролер. Якщо треба змінити налаштування температури, 
то треба змінити відповідні параметри контролера. Якщо стоїть завдання у більш складно-
му способі регулювання – наприклад погодозалежне (еквітермальне), чи управляння кіль-
кома зонами – то для цих задач є окремі, більш потужніші пристрої від компанії Euroster.
Також для зручності налаштування температури до контролера Euroster 11М можливо 
приєднання будь-якого кімнатного термостату, в тому числи з можливістю програмування. 
В такому випадку кімнатний термостат знаходиться під рукою у користувача, і він може 
налаштовувати комфортну температуру не заходячи у котельну. Контролер 11 М на основі 
показників датчика температури, що знаходиться в кімнатному термостаті буде сам на-
лаштовувати температуру подачі теплоносія у радіатори.

+
Euroster 11М Euroster Q7
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У тому випадку, коли місця для монтажу зовнішнього контролера нема, або замовник хоче 
щоб у системі опалення було якомога менше окремих елементів, можна використовува-
ти пристрої, що називаються привод-контролерами. Це пристрої, у яких плата контролера 
знаходиться в одному корпусі із електромеханічною частиною привода, а елементи управ-
ління робочими параметрами винесені на корпус електропривода.

230 V AC 230 V AC

T1
T1

ACT 343 Afriso
Tрег. = 0…+99 °C

Час повороту на кут 90°: 120 сек.
Артикульний № 1534300

Ціна 285 Євро

ACT 443 Afriso
Tрег. = 0…+99 °C

Час повороту на кут 90°: 120 сек.
+ функція управління насосом

Артикульний № 1544300
Ціна від 300 Євро

T3

23
0 

V 
AC

T4

T2

T3

23
0 

V 
AC

T4

T2

ARC 345 Afriso
Tрег. = 0…+99 °C

Час повороту на кут 90°: 120 сек.
Крутний момент 10 Нм

Артикульний № 1534500
Ціна 560 Євро

DD2+ Afriso

Артикульний № 1551024
Ціна 136 Євро
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Відмінність між контролерами: ACT 343 забезпечує лише управління температурою змішу-
вального контуру, а ACT 443 може додатково управляти включенням та виключенням цир-
куляційного насоса системи.
ARC 345 – це версія дуже потужного контролера, який на відміну від попередників може за-
безпечувати еквітермальне регулювання змішувального контуру, та підтримує можливість 
установки пульта дистанційного DD2+ управління із функцією автоматичного вибору кривої 
регулювання в залежності від температури повітря у приміщенні. Даний контролер осна-
щений сенсорною панеллю управління.
Дані пристрої є досить технологічними і зручними у користуванні контролерами. Однак за 
все треба платити, і тому вартість привод-контролерів значно вища за комбінацію привід – 
окремо, контролер – окремо. Однак трапляються ситуації у яких фізично неможна постави-
ти окремий контролер, тому вихід є.

! Продукція компанії AFRISO не закінчується вищепереліченим обладнанням і має 
у своєму складі велику кількість елементів, що допомагають інсталяторам 
«жити», таких як термометри, термостати, манометри…. Обладнання пред-
ставлене у даному посібнику – це лише частина Айсберга, всю картинку ви може-
те побачити використовуючи каталог продукції AFRISO.
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Поради власнику твердопаливного котла

4. ПОРАДИ ВЛАСНИКУ ТВЕРДОПАЛИВНОГО КОТЛА

Розрахунок необхідної кількості дров на опалювальний сезон
Для заготівлі необхідної кількості деревини на опалювальний сезон власники твердопалив-
них котлів стикаються з певними труднощами, тож для полегшення цієї процедури доціль-
но буде скористатися наступною формулою:
Формула об’ємного споживання деревини в котлі на 1 добу:

V = 24 х Q х S / q х 0.01ККД, де:

V – кількість дров, що витрачаються за 1 годину, м3;
Q – тепловтрати на обігрів будівлі, кВт;
S – опалювальна площа будинку, м2;
q – теплотворна здатність заданої породи деревини визначеної вологості, кВт/м3;
ККД – ефективність котлової установки у відсотках.

Параметр Q становить від 30 до 50 Вт/м2 в будинках, побудованих за енергозберігаючою 
технологією, від 50 до 70 в утеплених будинках, і від 70 до 100 Вт/м2 у старих будинках.

На параметр q суттєво впливає вологість деревини, тому для розрахунку слід скористатися 
нижченаведеною таблицею:

Порода деревини Сосна Береза Ялина Осика Вільха Ясен

Теплотворна здатність 
свіжозрубаного дерева 
(вологість біля 50%), кВт/м3

1900 2371 1667 1835 1972 2550

Теплотворна здатність напівсухих 
дров (вологість біля 30%), кВт/м3 2071 2579 1817 1995 2148 2774

Теплотворна здатність деревини, 
сушеної під навісом не менше 1 
року (вологість біля 20%), кВт/м3

2166 2716 1902 2117 2244 2907

Якщо уявити, що в нашому прикладі помешкання буде опалюватися твердопаливним кот-
лом з ККД у 75%, в який ми завантажуємо дрова з сухої сосни, то формула розрахунку ма-
тиме такий вигляд:

V = 24 х 5 / (2166 х 0.01 х 75) = 0.074 м3
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Для розрахунку запасу дров на опалювальний сезон просто перемножимо добову потребу 
на кількість днів опалювального сезону (візьмемо стандартно 6 місяців – 180 днів):

Річна потреба = 180 х 0.074 м3 = 13,32 м3

Отже, для опалення утепленого будинку площею 100 м2 на рік знадобиться приблизно 13 
кубічних метрів сухих дров, доцільно мати на зиму 2-х, 3-х кратний запас деревини, і спа-
лювати її посезонно по мірі просушування.
При купівлі дров слід звернути увагу на такі параметри як складометр (скл./м) і кубометр 
(куб./м). Складометр можна представити як куб зі стороною 1 метр щільно складених дров. 
Зазвичай 1 складометр – це 0,7 м3 дров. Для порівняння з природнім газом можна вважати, 
що 1 складометр сухих дров приблизно відповідає 200–210 м3 газу, отже якщо ви перехо-
дите з газового на твердопаливне опалення, можете приблизно вирахувати необхідну вам 
кількість деревини на зиму, скориставшись витратами природного газу за минулий опалю-
вальний сезон.

В основному же купівля дров на зиму відбувається машинами, де дрова лежать насипом. 
Визначити фактичний обсяг дров можна таким чином: перемножити ширину, довжину і 
висоту кузова і помножити на 0,82 – коефіцієнт переводу від насипу до складометрів. Отри-
ману величину слід помножити на 0,7.

Для прикладу візьмемо машину ЗІЛ, довжина кузова 3 м, ширина 2,2, висота борта 1 м. 
3 х 2,2 х 1 = 6,6. Дрова у кузові розміщені насипом, 6,6 х 0,82 х 0,7 = 3,8м3.
Отже, повертаючись до нашої формули на початку розділу ми знаємо, що на сезон нам 
знадобиться трохи більше трьох машин дров.
Нижче наведемо таблицю теплотворності різних видів деревини, і, для порівняння, те-
плотворність вугілля та мазуту.
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Вид палива
Теплотворна 

здатність 
кВт*год/кг

Теплотворність 
МДж/кг

Теплотворність 
МВт*год/м³

Густина 
деревини кг/дм³

Густина насипом 
(складометр), 

кг/м³
Бук, Ясен 4,2 15 2,0 0,74 480
Дуб 4,2 15 2,0 0,69 470
Береза 4,2 15 1,9 0,68 450
Модрина 4,3 15,5 1,8 0,58 420
Сосна 4,3 15,5 1,6 0,51 360
Ялина 4,3 15,5 1,4 0,44 330
Мазут 12 43 10 0,84 840
Вугілля 7,8–9,8 28–35 0,6–1,9

Також при виборі котла слід звернути увагу на вид палива, що розповсюджений у вашому 
регіоні, та матеріал, з якого виготовлено топку котла, так як різні дрова мають різну темпе-
ратуру згоряння і відповідно колосники котла мають витримувати цей жар.

Порода деревини Жаротворність (100%- максимум) Температура
Гірський клен 100% 1200 °С
Бук 87% 1044 °С
Ясен 87% 1044 °С
Граб 85% 1020 °С
Зимний дуб 75% 900 °С
Модрина 72% 864 °С
В’яз 72% 864 °С
Літній дуб 70% 840 °С
Береза 68% 816 °С
Піхта 63% 756 °С
Акація 59% 708 °С
Липа 55% 660 °С
Сосна 52% 624 °С
Осика 51% 612 °С
Вільха 46% 552 °С
Верба 40% 480 °С
Тополя 39% 468 °С

Практичним шляхом було встановлено, що при обмеженому доступі повітря неповне зго-
ряння дає менше теплоти, але більш високу температуру; при повному згоранні з таким же 
об’ємом повітря кількість теплоти більша при нижчій температурі.
Для порівняння теплотворної здатності дров наведемо таку таблицю:

Види палива Теплотворна здатність 1 кг 
(ккал)

Теплотворна здатність 1 кг 
(кВт/год.)

Сира нафта 11700 13.6 
Нафтові залишки 10600 12.3 
Антрацит 8000 9.3 
Сухий торф 5000 5.8 
Сухі дрова 3850 4.5 
Деревна стружка 2300 2.7 
Деревне вугілля 7750 9.0 
Солома 2500 2.9
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5. СХЕМИ ОБВ’ЯЗКИ ТВЕРДОПАЛИВНИХ КОТЛІВ

На попередніх сторінках Ви отримали інформацію про велику кількість цікавих елементів, 
які треба використовувати у системах опалення. Однак те на скільки якісно вони працюва-
тимуть залежить від правильності їх застосування.
Наступні схеми, які Ви побачите не є аксіомами, а є лише рекомендаціями автора по мож-
ливим варіантам застосування обладнання для досягнення правильної та довготривалої 
роботи теплотехнічного обладнання.
Схеми вказані далі не є ідеальними і це також завжди вибір між ціною та функціональними 
можливостями системи опалення, однак для зручності вибору біля кожної схеми вказано 
перелік обладнання, яке можна використовувати при монтажі даної системи.

СХЕМА № 1

T

T

M 1  котел твердопаливний

2  група безпеки

3  термостат накладний 
 регульований (датчик 
 температури)

4  термометр

5  циркуляційний насос

6  компенсаційний  
 бак системи  
 опалення

7  клапан для  
 розширювального 
 бачка

  

з системи 
опалення

в систему 
опалення1

2

6

7

4

4

5

3
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СХЕМА № 2

T

T

M 1  котел твердопаливний

2  група безпеки

3  термостат накладний 
 регульований (датчик 
 температури)

4  термометр

5  циркуляційний насос

6  компенсаційний  
 бак системи  
 опалення

7  клапан для  
 розширювального 
 бачка

8  зворотній клапан 
 «хлопушка» Clapet

СХЕМА № 3

T

TT

M 1  котел твердопаливний

2  група безпеки

3  термостат накладний 
 регульований (датчик 
 температури)

4  термометр

5  циркуляційний насос

6  компенсаційний  
 бак системи  
 опалення

7  клапан для  
 розширювального 
 бачка

8  зворотній клапан 
 «хлопушка» Clapet

з системи 
опалення

в систему 
опалення

1

2

6

7

4

4

5

8

14

з системи 
опалення

в систему 
опалення

1

2

6

7

4

4

5

8

5

8

4

3

3
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СХЕМА № 4

T

TT

M

t°

1  котел твердопаливний

2  група безпеки

3  термостат накладний 
 регульований  
 (датчик температури)

4  термометр

5  циркуляційний насос

6  компенсаційний  
 бак системи  
 опалення

7  клапан для  
 розширювального 
 бачка

8  зворотній клапан 
 «хлопушка» Clapet

9  термічний клапан

СХЕМА № 5

T

TT

M

t°

1  котел твердопаливний

2  група безпеки

3  термостат накладний 
 регульований  
 (датчик температури)

4  термометр

5  циркуляційний насос

6  компенсаційний  
 бак системи  
 опалення

7  клапан для  
 розширювального 
 бачка

8  зворотній клапан 
 «хлопушка» Clapet

9  термічний клапан

з системи 
опалення

в систему 
опалення1

2

4

6

7

4

4

5

3

9

8

8

з системи 
опалення

в систему 
опалення1

2

4

6

7

4

4

5

3

9

8

8
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СХЕМА № 6

T

M
T

1  котел твердопаливний

2  група безпеки

3  термостат накладний 
 регульований  
 (датчик температури)

4  термометр

5  циркуляційний насос

6  компенсаційний  
 бак системи  
 опалення

7  клапан для  
 розширювального 
 бачка

8  зворотній клапан 
 «хлопушка» Clapet

9  термічний клапан

СХЕМА № 7

T

M

T

M
1  котел твердопаливний

2  група безпеки

3  термостат накладний 
 регульований (датчик 
 температури)

4  термометр

5  циркуляційний насос

6  компенсаційний  
 бак системи  
 опалення

7  клапан для  
 розширювального 
 бачка

8  зворотній клапан 
 «хлопушка» Clapet

 контролер Euroster 11M

 електропривід

 4-х ходовий  
 підмішуючий клапан

13

5

5

12

13

10

10   (11М)

1

2

3

4

4

6

7

8

12
з системи 
опалення

в систему 
опалення
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СХЕМА № 8

T

T

M

M

1  котел твердопаливний

2  група безпеки

3  термостат накладний 
 регульований  
 (датчик температури)

4  термометр

5  циркуляційний насос

6  компенсаційний  
 бак системи  
 опалення

7  клапан для  
 розширювального 
 бачка

 контролер Euroster 11M

 3-х ходовий  
 підмішуючий клапан

СХЕМА № 9

T

TT

Р

M

t°

M

1  котел твердопаливний
2  група безпеки
3  термостат накладний регульований   

 (датчик температури)
4  термометр
5  циркуляційний насос
6  компенсаційний бак системи опалення

7  клапан для розширювального бачка
8  зворотній клапан «хлопушка» Clapet
9  термічний клапан

 контролер Euroster 11M

 3-х ходовий підмішуючий клапан

 електропривід

 тепловий акумулятор

10

11

11

10   (11М)

1

2

3

4

5

4

6

7

з системи 
опалення

в систему 
опалення

10

15
12
11

від водопроводу

з системи 
опалення

в систему 
опалення

3

4

1

5

6

7

8

10   (11М)

11

1215

2

34

4

5

8

9



35
ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ

ПОСІБНИК  МОНТАЖНИКА

Захист від високого тиску теплоносія

ДО ЗМІСТУ

СХЕМА № 10
t° 7  клапан для  

 розширювального 
 бачка

 рециркуляційний насос

 компенсаційний бак 
 бойлера

 комбінований бойлер

 термостатичний  
 змішувальний  
 клапан

СХЕМА № 11

М t°

3  термостат накладний регульований   
 (датчик температури)
5  циркуляційний насос
8  зворотній клапан «хлопушка» Clapet

 контролер Euroster 11M

 3-х ходовий підмішуючий клапан

 електропривід

 тепловий акумулятор

 комбінований бойлер

 контролер Euroster 11B

11

18
15
12

2010

3

3

3

5

8

5 5

8
8

10   (11М)

20  (11В)

1112

15

18

колектор до споживачів

колектор від споживачів

з системи опалення 
радіаторів

в систему опалення 
радіаторів

з системи 
опалення ТП

в систему 
опалення ТП

16

19
18

17

з системи 
опалення

в систему 
опалення

лінія 
рециркуляції

17

7

18
19

16

вхід ХВ

до споживачів 
ГВП
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ДЛЯ ЗАМІТОК



ТОРГОВІ МАРКИ, ПРЕДСТАВЛЕНІ У ПОСІБНИКУ МОНТАЖНИКА

Торгова марка Країна походження

НІМЕЧЧИНА

ШВЕЦІЯ

НІДЕРЛАНДИ

ПОЛЬЩА



ДО ЗМІСТУ2015

ДЕ КУПИТИ
............................................................
Компанія залишає за собою право вносити 

зміни до цін, вказаних у посібнику

ТОВ “Афрізо Україна”
03179, м. Київ,
вул. Миколи Ушакова, будинок 1-В

З нами тепліше!
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