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1. ВСТУП 

Шановний Покупець та Користувач теплогенератора типу Airmax дякуємо за придбаний виріб! 

Технічний паспорт містить всю необхідну інформацію, яка забезпечує енергоощадну, безпечну та довголітню 

експлуатацію теплогенератора. Просимо ознайомитися з її змістом перед монтажем та запуском обладнання.  

Після ознайомлення з цією інструкцією користувач зможе використовувати пристрій оптимальним способом. Уважно 
прочитайте цю інструкцію, що допоможе Вам ефективно та безпечно обслуговувати теплогенератор. 

ЦЮ ДОКУМЕНТАЦІЮ НЕОБХІДНО ЗБЕРІГАТИ З МЕТОЮ ЇЇ ВЖИТТЯ У МАЙБУТНЬОМУ ! 

2. ОПИС ТЕПЛОГЕНЕРАТОРА 

Теплогенератор Airmax являє собою повітряний генератор тепла, який працює на твердому паливі, та рідкому паливі 

(опція). Теплогенератор складається з квадратного профільного сталевого каркасу і панелей з оцинкованої полірованої 

сталі. На каркасі в нижній частині розташовані вентиляційні отвори для повітря, яке проходить в середину теплообмінника. 

Після цього повітря проходить вверх через вентиляційні отвори камери горіння і системи теплообмінника, та виводится 

назовні круглими отворами з камери змішування. Камера згоряння виготовляється з високоякісної нержавіючої сталі, яка 

посилена ребрами. Двері виготовлені з котлової сталі та покриті вогнетривкою фарбою. На нижніх та верхніх дверцятах 

розташовані отвори для подачі кисню в камеру горіння. Верхні двері, використовується для завантаження палива в 

теплогенератор. Нижні для очистки від золи. Зємні дверцята теплообмінника служать для очистки труб від наліту.  

3. КОНСТРУКЦІЯ 

Теплогенератор оснащений наступними вузлами: 

Енергосистема 

Дверцята для завантаження палива та вивантаження 

золи, з використанням вогнетривких матеріалів (А).  

Панелі об лишки з використанням мінеральної ізоляції 

та оцинкованої сталі з боків котла (В). 

Приток повітря з використанням металевої сітки в 

всмоктуючому тракті вентиляційних отворів (С). 

З’ємні дверцята теплообмінника, обладнані ручками (D). 

Щит автоматики (Е).  

 

 

Крім того, для забезпечення безпеки ми рекомендуємо:  

 Вогнетривкий захисний костюм 
 Вогнетривке взуття  
 Захисні рукавиці 
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3.1 МОДЕЛІ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРА 

Теплогенератори Airmax виготовляються потужністю 30, 60, 90, 140, 280 та 390 кВт. Моделі від 60 кіловат, додатково 

комплектуються димососом. 

3.2 ІНДЕТИФІКАЦІЯ 

При зверненні до виробника, завжди вказуйте серійний номер теплогенератора та рік виготовлення, знайдений на 

табличці, прикріпленій на теплогенераторі або на лицевій сторінці технічного паспорта. 

3.3 ГАБАРИТИ ТА ВАГА 
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Характеристика 
Одиниця 

виміру 

Потужність теплогенератора 

30 60 90 140 280 390 

Габаритні розміри 

B [мм] 550 700 800 930 1100 1220 

H [мм] 1400 1550 1760 1970 2250 2700 

L1 [мм] 920 1150 1280 1700 1900 2700 

D [мм] ∅160 ∅180 ∅180 ∅200 ∅200 ∅250 

Вага [кг] 240 320 440 750 1450 2150 

Розмір камери 

згорання 

Висота [мм] 590 620 700 860 1040 900 

Ширина [мм] 400 480 560 600 740 900 

Глибина [мм] 500 660 750 950 1200 1900 

 

3.4 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Характеристика 
Одиниця 

виміру 

Потужність котла  

30 60 90 140 280 390 

Основне паливо - Дрова, Щепа, Брикети, Солома 

Потужність [кВт] 30 60 90 140 280 390 

ККД [%] 94% 

Матеріал виготовлення 

камери згорання 
- Нержавіюча сталь AISI 316 L; 4 мм 

Потік повітря [м3/год] 4200 5000 6800 12000 18000 25500 

Потужність вентилятора [kW] 0,38 0,54 0,75 2,3 3 4,5 

Статичний тиск вентилятора [Pa] 120 

Витрати дров (вологість до 

20%) 
[кг/год] 13 

20 30 43 83 125 

Напруга [V] 220 400 

Повітроводи [мм] 2x180 2x200 3x250 3x300 - 

Автоматизація - Автоматика котла Airmax 

Додатково в комплекті - 
 Комплект для очищення котла 

 Комплект димососу 
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4. МОНТАЖ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРА 

УВАГА! Встановлення повітрегрійного котла повинна бути виконана в спостереженні діючих законів 

і технічних правил, конструкція транспорту нагрітого повітря повинна бути виконана позаштатним 

фахівцем  зі звичайною реєстрацією професії. 

 

4.1 Транспортування 

Зазвичай котел транспортується вантажівкою, також котел може бути транспортований до покупця кур’єрськими службами. 

Котел поставляється загорнутий в стрейч-плівку.  

4.2 ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНІ РОБОТИ 

Котел може бути піднятий за допомогою крана або вантажопідйомника (мал. 4), за допомогою двох крюків, ремні повинні 

бути не менш ніж 1м довжиною. 

УВАГА! Підйом котла з короткими джгутами може привести до пошкодження верхньої частини. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 АКСЕСУАРИ 

Додатково до котла додаються засоби для догляду та очистки котла. 

4.4 ХАРАКТЕРИСТИКА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

Майте на увазі! Функціонування котла гарантується при температурі навколишнього   середовища  від 5 ° С  до 40 

° С та відносній вологості від 35%  до 75%. 
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4.5 ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРА 

 Котел потребує твердої та вогнетривкої опори на підлозі 

 Підключіть вузол димососа 

 Встановіть теплі дифузійні вентиляційні отвори  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Встановити трійник або коліно до виходу котла 

Підключіть труби та коліна до димовиходу 

Встановлення трійника обов’язкове 
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4.6 ТЕХНІЧТЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ, ПРОСТІР 

Під час встановлення теплогенератора, дотриматись необхідних параметрів простору для зручності подальших 

операцій з технічного обслуговування, як показано на малюнку нижче. 

 

УВАГА! Забороняється розміщення теплогенератора біля легкозаймистих речей! 
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5. РОБОТА ТЕПЛОГЕНЕРАТОРА 

5.1 Запуск теплогенератора 

УВАГА! НА МАЛЮНКУ ЗОБРАЖЕНО ПРИНЦИПОВУ СХЕМУ РОБОТИ ВУЗЛІВ АВТОМАТИКИ, ЯКА МОЖЕ НЕ 

ЗНАЧНО ВІДРІЗНЯТИСЬ ВІД ВСТАНОВЛЕННОЇ, БЕЗ ЗМІН ФУНКЦЦІЙ КОНТРОЛЕРА. 

Увімкніть загальний вимикач обладнання. 

Завантажте паливо на чавунну решітку камери завантаження. 

Завантажте не більше 30% об’єму камери та очікуйте необхідну температуру для запуску центрального вентилятора . 

  

 

УВАГА! 

Не використовуйте вологе паливо! 

УВАГА! 

Якщо котел обладнаний димососом, 

Ні в якому разі не відключайте його від живлення! 

Для регулювання згоряння, скористайтесь ручним регулятором тяги на 

нижній або верхній дверці теплогенератора (поз.3 на фіг.8).  

Коли температура досягає 40°C вентилятор активується автоматично, 

також вентилятор виключиться автоматично при температурі 38°C.  

Аварійний сигнал увімкнеться, як тільки температура теплогенератора 

підніметься до 90°C. 
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5.2 ЕКСПЛУАТАЦІЯ 

Паливо в теплогенератор повинне завантажуватись тільки через верхні дверцята. Паливо яке дозволяється 

завантажуватись в теплогенератор:  

 

Суха деревина вологістю до 20% без жодних 

добавок хімікатів, брикети, тирса та солома 

вологістю до 25%. 

УВАГА! 

Для очистки димоходу не використовуйте 

деревоподібні порошкові добавки або рідке 

паливо. 

 

 

 

 

 

 

 

Видалення попелу 

Видалення попелу можливе тільки при закінченні горіння теплогенератора та лише після падіння температури 

теплогенератора нижче 40°C.  

 Видалення попелу виконується лише через передні дверцята (поз. 1 і 2 на мал. 8). 

 Почистіть та видаліть з топки попел. 

 Закрийте обидві дверки. 

ВАЖИЛВО! 

Не викидайте попіл біля теплогенератора, це може зашкодити його роботі (позначено на  малюнку вище). 

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Не перевантажуйте теплогенератор. Надлишкове тепло, не виділяється при згоранні 

та може деформувати конструкцію теплогенератора. 
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6. РЕМОНТ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ 

6.1. Попередній контроль 

УВАГА! 

Перед початком обслуговування переконайтесь, що теплогенератор вимкнений від живлення, 

температура нижче 40 градусів, та готовий до ремонтних робіт. 

4.2 Чистка теплогенератора Airmax 

ВАЖЛИВО! 

Після закінчення опалювального сезону, обов’язково очистіть від золи димохід, камеру згорання та 

теплообмінник теплогенератора.  

 

6.2.1 Чистка камери згорання 

Кожного разу, при закінченні роботи теплогенератора, зола з камери згорання повинна, бути видалена! 

6.2.2 Чистка теплообмінника 

Для початку очищення теплообмінника потрібно 

 Зняти захисну панель (1 та 6) 

 Від’єднати димосос при наявності (А), та встановити на кріплення (2) при наявності. 

 Очистити труби теплообмінника (3 та 4) 

 Встановити назад захисні панелі 

 При наявності-встановити димосос  (А) 

 При видимих ознаках забруднення, очистити канали притоку повітря  (5) 
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7 .СТАНИ НЕПРАВИЛЬНОЇ РОБОТИ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРА 
 

ПРОБЛЕМА ПРИЧИНА/ОЗНАКА СПОСІБ УСУНЕННЯ 

Немає тяги в димоході. Дим 

надходить в сауну 

Нещільне з’єднання димоходу.  Зробити герметизацію з’єднань  

Витяжний вентилятор в 

приміщенні створює низький 

тиск 

Переконайтесь, що припливне 

повітря для поступає в 

достатньому об’ємі 

Одночасно використовується 

декілька опалювальних 

пристроїв 

Переконайтесь, що припливне 

повітря для поступає в 

достатньому об’ємі 

Заповнена зольна камера Очистити зольну камеру 

Засмічення в димових каналах 

сауни 

Очистити димові канали 

З’єднувальна труба вставлена в 

димохід дуже глибоко 

 

Сауна не нагрівається 

Приміщення сауни дуже велике 

для нагрівальної здібності сауни 

 

В сауні багато стін без 

теплоізольованого покриття 

 

Топковий матеріал вологий  

Недостатня тяга в димоході  

Засмічення димових каналів   

Каміння в сауні не нагрівається 

Приміщення сауни дуже велике 

для нагрівальної здібності сауни 

 

Недостатня тяга в димоході  

Топковий матеріал вологий  

Засмічення димових каналів   

Розміщення каміння  Заберіть малі уламки каміння та 

замініть на ціле більше велике 

каміння 

Виникнення запахів  

Посилення запахів, які є в 

повітрі (фарба, клей, масло, 

матеріали, які висихають) 

 

Дерев’яні поверхні чорніють в 

приміщенні сауни 

Сонячне світло, тепло сауни, 

захисні речовини на стінах 
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8. ГАРАНТІЙНІ УМОВИ 

1. Виробник надає покупцю гарантію на теплогенератор Airmax за правилами та умовами, 

вказаними в цій гарантії. Це підтверджується маркуванням заводу-виробника. 

2. Виробник гарантує справну дію котла, якщо він буде встановлений та буде експлуатуватися 

згідно із всіма умовами та рекомендаціями, які містяться в Технічному паспорті. 

3. Строк гарантії розраховується від дати видачі предмету договору покупцю та складає:  

    а) 2 роки на справну дію теплогенератора 

4. Гарантія не розповсюджується на швидкозношувані матеріали: 

 а)Ущільнювач 

5. В періоді дії гарантії виробник забезпечує безкоштовний ремонт предмету договору у строк 

14 днів від дати заяви.  

6. Заява про усунення вади в рамках гарантійного ремонту повинна бути оформлена негайно 

після виявлення вади. 

7. Рекламацію треба надсилати на адресу виробника. 

8. У випадку, коли особа, що заявила претензію, два рази унеможливить проведення 

гарантійного  ремонту, незважаючи на готовність виробника здійснити такий ремонт, 

вважається, що особа, що подала рекламацію, відмовилася від претензії, що міститься в 

рекламаційній заяві. 

Допускається заміна обладнання у випадку ствердження виробника, в разі неможливості проведення 

його ремонту. 

У випадку безпідставного виклику сервісу клієнт покриває вартість приїзду та роботи сервісанта.  

 

Перед тим, як викликати сервіс, просимо ознайомитися з розділом „ Стани неправильної роботи сауни".  

Зауваження та питання просимо керувати за адресою: 

ПП «Іванець Р.М» 81060 с.Терновиця, Яворівський район, Львівська область 

 Тел..+38(067)8112-888 ,+38(068)7728-777 

 

Пошта: office@wortex.com.ua 

УВАГА: Виробник має право ввести можливі зміни в конструкції котла в рамках модернізації виробу. Ці зміни можуть 

не міститися в цьому технічному паспорті, при чому головні описані властивості виробу залишаться без змін. 

 

 

 

 

 

 

ПП "ІВАНЕЦЬ Р.М."
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ПІДПРИЄМСТВО ПО ВИРОБНИЦТВУ 

КОТЛІВ ТА МЕТАЛЕВИХ ЕЛЕМЕНТІВ 

ПП «Іванець Р.М»  

81060, с.Терновиця, вул.Лесі Українки 53  

Львівська область, Яворівський район 

 Тел..+38(067)8112-888 ,+38(099)3046-777 

E-MAIL: office@svittepla.com.ua 

 

ГАРАНТІЙНИЙ ЛИСТ 

Теплогенератор 

                                         

                                                      МОДЕЛЬ :   AIRMAX 

                                                                     

 

ФАБРИЧНИЙ НОМЕР -  ______________ 

ТЕПЛОВА ПОТУЖНІСТЬ  -   ____  KW 

Дата виробництва   -   201__ р. 

ОБЛАСТЬ  КУПІВЛІ     -  _____________ 

 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _2019                            _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ 

     ДАТА ПРОДАЖІ                            Підпис та печатка продавця   

 

ПП "ІВАНЕЦЬ Р.М."


