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Паспорт 
 

1. Призначення і сфера застосування виробу 

 

      Пелетний пальник факельного типу серії OXI Ceramik+ призначений для автоматизованого 
спалювання деревних паливних гранул - пелет. Пальник встановлюється в дверці 
твердопаливного котла, що істотно спрощує її обслуговування. Введення пальника в 
експлуатацію повинне виконуватися сертифікованим фахівцем, що пройшов навчання у 
виробника пальників. 

 
2. Основні технічні характеристики 

 
Технічні параметри Модель пальника 

 Ceramik+       
20 

Ceramik+ 
30 

Ceramik+ 
40 

Ceramik+ 
50 

Ceramik+  
75 

Номінальна теплова потужність, кВт 20 30 40 50 75 

Максимальна теплова потужність, 
кВт 

25 35 46 60 87 

Мінімальна теплова потужність, кВт 8 10 15 18 25 

Модуляція потужності √ √ √ √ √ 

Автоматичне очищення колосників √ √ √ √ √ 

Тип  палива Гранулированная пеллета стандарта EN plus- A1, EN 
plus- A2 и EN-B 

Середня витрата палива, кг/кВт 0,2 

Габаритні розміри 

Висота, мм 270 289 

Ширина, мм 258 348 

Глибина, мм 655 793 

Діаметр входу живильника, мм 60 70 

Газодинамічні параметри: 

Розрідження в топці котла, Па 0-10 

Розрідження в димарі, Па Згідно вимог, вказаних в документації на котел, в який 
встановлений пальник 

Максимальна об'ємна витрата 
продуктів згорання, м3/ч при 200 °С 

75 110 150 185 250 

Рівень шуму, дБ (А) 55 

Вага пальника, не більше, кг 19,3 19,7 20,1 20,5 30 

Електричні параметри: 

Напруга живлення ~230В±5%, 50Гц 

Запобіжник на вході контролера, А 5 

Максимальна споживана потужність 
в режимі розжига, Вт 

800 

Середня споживана потужність в 
режимі  роботи, Вт 

150 

Максимальна потужність насосів, що 
підключаються, Вт 

2х200 

Міра захисту IP20 

 
 
 
Зважаючи на постійне вдосконалення конструкції пальників виробник залишає за 

собою право на внесення змін до конструкції виробу, не погіршуючи його технічних і 
експлуатаційних характеристик. 
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3. Комплект  постачання (базова комплектація) 

№ 
з/р 

Найменування Кіл-сть 

1 Пелетний пальник OXI Ceramik+ 20/30/40/50/75 кВт 1 

2 Гофрований трубопровід L= 1 м  1 

3 Контролер управління пальником  OXI-150-S 1 

4 Подаючий шнек L= 1,5 м 1 

5 Датчик температури котла L= 2 м 1 

6 Датчик температури ГВП L= 2 м 1 

7 Паспорт, інструкція з монтажу та експлуатації 1 

8 Гарантійний талон 1 

 
4. Гарантія виробника 

Гарантійні зобов'язання виробника виконуються згідно Гарантійного талона, що 
додається до виробу, за наявності в ньому усіх необхідних відміток і печатки продавця. 

 
5. Термін служби і утилізація 

При дотриманні усіх правил з монтажу і експлуатації термін експлуатації виробу - 10 
років. По закінченню експлуатації виріб утилізується згідно з Правилами і санітарними 
нормами Вашого регіону. 

 
6. Відомості про виробника 

 
ТОВ «НВП ОКСІ», 61015, пер. Донбасівський, 7, м. Харків, Україна 

Тел/факс:  +38 (057) 716-11-39, E-Mail: sales@oxi-gm.com 
 

7. Відомості про приймання 

 
 
 

Пальник пеллетний OXI Ceramik+  ____  кВт  зав. № _____________ відповідає  вимогам 

ТУ 25.3-38876826-001: 2014 і визнан придатним до експлуатації. 

 

 

 

 

Дата випуску ___ . _________ . 201__ г.        Контролер ОТК ________________  М.П. 
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Технічні дані 

 
1.1 Короткий опис пальника  

 
Пальник OXI Ceramik + є автоматичним моноблочним модульованим пальником з 

електронним управлінням 
Контролер пальника підтримує задану користувачем температуру теплоносія, 

автоматично подає паливо з бункера. Пальник має функції автоматичного розпалу, 
модуляції потужності, загасання, самоочищення від золи, аварійний захист при 
виникненні зворотної тяги. 

Контролер пальника має вхід для підключення кімнатного термостата. Кімнатний 
термостат дозволяє підтримувати задану температуру в приміщенні і дистанційно 
керувати роботою пальника. 

Додатково до пальника можна підключити насос котлового контуру, насос і 
термодатчик бойлера гарячого водопостачання (ГВП). 

Обслуговування пальника користувачем зводиться до завантаження палива у 
бункер і періодичного чищення топки пальника і котла від золи. 

Колосники, запальник і вогнетривка кераміка є витратними матеріалами, термін 
служби яких в першу чергу визначається якістю спалюваного палива, обслуговуванням 
пальника і режимом експлуатації та проведеними налаштуваннями. 
 

1.2 Характеристики палива 
 

Пальник призначений для спалювання пелети з деревини стандартів EN plus - A1, 
EN plus-A2 і EN-B. Для коректної роботи пальника пелета повинна відповідати наступним 
характеристикам: 

 

Діаметр  Ø  6-8 мм 

Довжина 5-40 мм 

Насипна щільність ≥  600 кг/м3 

Зміст дрібної фракції (часток менше 3 мм) ≤  1% 

Теплотворна здатність ≥  4000 ккал/кг 

Вміст золи ≤  5% 

Вологість ≤  10% 

Температура плавління золи ≥  1100 оС 

 
У пальнику заборонено спалювати пелету з торфу, соломи, синтетичних матеріалів і 

таке інше. Заборонено змішувати пелети різного типу і складу. 
 
  Виробник пальників OXI не несе відповідальність за працездатність 

пальника при використанні палива не відповідної якості. 
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1.3 Габаритні розміри пальника 
Габаритні розміри пальників серії OXI Ceramik+ 20-75кВт представлені на малюнку 1. 
 

 
 
 

Малюнок 1. Габаритні розміри пальників OXI Ceramik+ 20-75 кВт 
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1.4  Пристрій і принцип роботи пальника 
Виріб складається з пальника, контролера управління і подаючого шнека. 
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Малюнок 2. Устрій блока пальника OXI Ceramik + 
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Пальник (малюнок 2) кріпиться до дверцят котла чотирма гайками за допомогою 

фланця (15). Для забезпечення герметичного прилягання пальника до дверцят котла між 

ними прокладається термостійкий шнур. Фланець умовно поділяє пальник на дві частини 

- механічну частину і топку. Механічна частина захищена кожухом (на малюнку не 

показаний). Топка пальника (6) всередині викладена вогнетривкою керамікою (16), три 

фрагменти якої фіксуються гвинтами (3). Паливо з бункера подається шнеком (малюнок 

3). Через гофрований шланг і коліно живильника (1) паливо зсипається в живильник (10). 

Коліно живильника фіксується хомутом (2). Гофрований шланг виконує протипожежну 

функцію - він виготовлений з легкоплавкого матеріалу, при появі зворотньої тяги і займанні 

пелети в живильнику шланг плавиться і розриває зв'язок між пальником і шнеком, 

запобігаючи запаленню палива в бункері з пелетою. У гільзі (4) на трійнику живильника 

встановлений аварійний термодатчик. Привід живильника (5) обертає шнек живильника, 

який подає паливо на нерухомі колосники (17). Основне спалювання палива відбувається 

на рухомому колоснику (18). Колосники виконані з жароміцної нержавіючої сталі. Рух 

рухомого колосника (18) зворотно-поступальний, в горизонтальній площині вздовж осі 

пальника. Рухомий колосник зчеплений з колосниковию тягою, тяга приводиться в рух 

привідом очисного механізму (8). При необхідності, вал приводу можна розблокувати 

магнітом (7), який прикладається до піктограми на приводі очисного механізму (для 

пальників, укомплектованих приводом Belimo) або натисканням на червоний повзунок (для 

пальників, укомплектованих приводом Siemens). Частина золи що утворилася при роботі 

пальника через отвори в рухомому колоснику просипається в зольник пальника (12). Для 

зручності обслуговування зольник пальника з'ємний, виконаний у вигляді шухляди з 

ручками (19). Для зняття зольника необхідно підняти його вгору і витягнути в напрямку «до 

себе». Після чистки зольник встановлюється у зворотній послідовності. У нижній частині 

пальника знаходиться вентилятор (14). Під час розпалювання запальник (13) нагріває 

повітря, що проходить через нього, яке запалює пелету. Наявність і яскравість полум'я 

контролюється фотодатчиком (9). У блоці комутації (11) встановлена комутаційна плата, 

до якої підключені електричні вузли пальника і контролер управління. 

           Подаючий шнек (малюнок 3) представляє собою металеву трубу (1), усередині якої 
розташована спіраль шнека (7). У нижній частині шнека розташовано вікно, при установці 
шнека у бункер виріз вікна має бути обернений вгору. До верхньої частини шнека за 
допомогою сполучного хомута (3) кріпиться трійник (2). Привід шнека (5) кріпиться до 
трійника за допомогою хомута (4), кабель живлення підключається до комутаційного 
блоку шнека (6). 

 

Малюнок 3. Устрій шнека 
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2 Вказівки по монтажу 

 
2.1 Вимоги до котлів 

Котел для спільної роботи з пелетним пальником повинен відповідати наступним 
вимогам: 

1.   Потужність котла не менше потужності пальника. 
2. Конструкція  дверцят котла дозволяє монтування в неї пальника. 
3. Дверці котла вільно відкриваються разом зі встановленим в неї пальником. 
4. Напрям димових газів в котлі відповідає напряму факела пальника в зоні її монтажу. 
5. Котел має зольник 
6. Глибина камери згоряння котла не менше 2 довжин топки пальника. 

 
2.2  Монтаж пальника в котел 

 Перед монтажем пальника необхідно перевірити комплект постачання згідно 
Паспорта виробу. 

 Перед монтажем пелетного пальника в дверці котла переконайтеся в тому, 
що після монтажу дверці вільно відкриватимуться разом зі встановленим в неї 
пальником. 
 

Пальник одягається на шпильки дверцят котла і фіксується на них 4 гайками. Між 

фланцем пальника і дверцятами встановлюється термостійкий шнур ущільнювача (входить 

в комплект постачання). При затягуванні гайок необхідно переконатися, що усадка 

ущільнювача відбувається рівномірно. Габаритні розміри вирізу в дверцях котла вказані на 

малюнку 4. 

 

 
 
 
 
 
Малюнок 4. . Габаритні розміри монтажного отвору в дверцях котла 

 

Після монтажу пальника треба перевірити правильність установки колосників
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2.3  Розташування устаткування в котельній 

  Котельня за технічними вимогами і пожежною безпекою повинна 
відповідати місцевому законодавству, будівельним нормам і іншим 
нормативним документам. 
 

   Забороняється експлуатація пальника в котельні без припливно-
витяжної вентиляції. 
 

Устаткування в котельні необхідно розташовувати так, щоб забезпечити 

можливість проведення технічного обслуговування: 

 - Очищення пальника 

 - Видалення золи і чищення котла 

 - Заповнення бункера паливом 

 - Налаштування контролера. 

 

Бункер повинен знаходитися з боку котла, в який відкриваються дверці з пальником. 

Кут нахилу шнека відносно підлоги повинен складати 10-450. Шнек підвішується до стелі за 

допомогою троса або ланцюжка, для цього у фланці шнека передбачено три отвори. Нахил 

і положення гофрованого шланга повинні забезпечувати вільне зсипання пелеты, значення 

кута нахилу близько 450 відносно рівня підлоги. Оптимальне положення гофрованого 

шланга досягається поворотом трійника шнека. Напрям зсипання пелеты повинно 

співпадати з маркувальною стрілкою на гофрованому шлангу. Провисання гофрованого 

шланга не допустимо.  

 
2.4 Монтаж електричної частини пальника 

 Електромонтаж і усі роботи по підключенню до електромережі повинні 
здійснюватися кваліфікованим спеціалістом, інструментом відповідного 
розміру, форми та призначення. Забороняється застосовувати до гвинтів 
клемників надмірні зусилля. Будь-які види робіт на електричних роз'ємах 
пальника  повинні робитися тільки при повному відключенні устаткування від 
електромережі. 
 

 Перед початком монтажу необхідно: 
- переконатися в тому, що напруга в мережі 230 В, частота 50 Гц. 
- при відхиленні напруги мережі більш ніж на 5% експлуатація пальника 
забороняється! 
- при нестабільній напрузі живлячої мережі пальник підключати через 
стабілізатор напруги потужністю не менше 800 Вт (якщо до контролера 
пальника підключено додаткове устаткування, то при виборі стабілізатора 
необхідно врахувати його потужність). 
- переконатися в наявності заземлюючого контуру в котельні. Експлуатація 
пальника без заземлення заборонена! 
 

До контролера обов'язково мають бути підключені: 

- мережевий кабель 

- кабель управління пальником (10-ти жильний); 

- кабель управління шнеком; 

- датчик температури котла; 

Додатково до контролера можна підключити: 
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- кімнатний термостат; 

- насос контуру котла; 

- датчик температури гарячого водопостачання (ГВП)  

- насос бойлера гарячого водопостачання (ГВП); 

- димосос. 

Монтаж електричної частини пальника розпочинається з вибору місця установки 

контролера управління. Контролер повинен знаходитися на місці зручному для експлуатації. 

При виборі місця установки обов'язково враховується, що контролер і кабелі комутації (окрім 

кабелю датчика температури котла) не повинні піддаватися механічній дії і впливу 

температури вище 50оС. 

Після установки контролера підключити кабель управління до пальника. Для цього 

зніміть захисний кожух пальника, кришку комутаційної коробки і вставте  10-ти контактний 

роз'єм у відповідне гніздо у блоці комутації пальника. Прикрутіть гвинтом М4 заземлюючу 

клему до стойки, позначеної на платі символом " "  (Малюнок 7). Після цього закріпіть 

кабель на корпусі за допомогою герметизуючого кільця  (змінні кронштейни дозволяють 

виводити кабель управління пальником як ліворуч, так і праворуч), закрийте кришку 

комутаційної коробки і кришку пальника. Датчик температури котла прилаштуйте до 

подаючого патрубка котла і закріпіть металевим хомутом (не входить в комплект 

постачання). Для кращої теплопередачі використайте пасту що покращує передачу тепла 

та закрийте датчик термоізолюючим матеріалом. При установці датчика в гільзу повітряний 

простір між датчиком і внутрішньою поверхнею гільзи необхідно заповнити машинною 

оливою. 

Кабель живлення шнека підключите в роз'єм на шнеку і закріпите уздовж труби 

шнека за допомогою напівхомутів. 

Живлення до контролера пальника заводиться від електричного щитка через 

захисний термостат, як показано на малюнку 5. 

 

 
Малюнок 5 – підключення контролера до мережі змінного струму 

 

Термодатчик бойлера ГВП (опція) прикріпіть до бойлера так, щоб він вимірював 

дійсну температуру гарячої води. 

Якщо в котельні присутнє електроустаткування з частотним управлінням, то кабелі 

живлення цих приладів не повинні прокладатися в одному коробі з кабелями контролера. 

Схема комутації пальника OXI Ceramik F+ приведена на малюнку 6. 

. 
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Малюнок 6. Електрична схема комутації пальника 



14  

2.5  Інтеграція в систему опалювання 
Типові принципові схеми інтеграції пелетного котла в систему опалювання і підключення 

додаткового устаткування до контролера пальника приведені на малюнках 7 і 8, де ГР - 

гідравлічний роздільник. Замість гідравлічного роздільника може бути підключений бак-

акумулятор тепла (БАТ). 

 

 
Малюнок 7. Принципова схема №1 

 

 

 

 
Малюнок 8. Принципова схема №2 
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1. Введення в експлуатацію 

 

1.1 Перелік виконуваних робіт 

Сервісний інженер при введенні пальників OXI Ceramik + в експлуатацію повинен 

виконати наступні роботи: 

1) Переконатися, що монтаж пальника виконано відповідно до вимог дійсної 

інструкції 

2) Переконатися в правильному і безпечному підключенні (установці, з'єднанні) 

електричних вузлів пальника, а також датчиків і додаткового устаткування (при його 

наявності) 

3) Переконатися в правильній роботі припливно-витяжної вентиляції 

4) Перевірити  відповідність параметрів димаря вимогам інструкції до котла і 

виміряти тягу в димарі 

5) Переконатися у відповідності напруги в мережі змінного струму вимогам 

дійсної інструкції 

6) Перевірити працездатність усіх виконавчих механізмів пальника 

7) Переконатися у відповідності якості пелети вимогам дійсної інструкції 

8) Ввести пальник в експлуатацію відповідно до алгоритму, описаному в 

сервісній інструкції 

Інші роботи, що не входять в список вище (наприклад, розводка кабелів, установка 

датчиків, наповнення бункера паливом, підключення насосів, чищення котла і інше), до 

введення в експлуатацію не відносяться і оплачуються Покупцем окремо, згідно діючого 

прейскуранта Сервісної організації. 
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3 Эксплуатация 
 

3.4 Режимы работы горелки 

Алгоритм работы горелки состоит из нескольких режимов работы. Название 

текущего режима работы отображается на экране контроллера в основном режиме 

индикации. Список всех режимов работы и их описание приведено в таблице: 
 

Название режима Описание 

 
 
 

ЗАПОВНЕННЯ 
ШНЕКУ 

Включается при первом пуске, смене типа топлива и в случае 
опустошения бункера. Перед включением режима снимите 
гофрированный шланг с горелки и опустите его в ведро или другую 

емкость. Нажмите и удерживайте кнопку «» в течении 5 секунд. 

Шнек считается заполненным, если из его тройника стабильно и 
равномерно высыпается пеллета. Для выхода из режима нажмите 

кнопку «». Гофрированный шланг наденьте на патрубок питателя. 

 
 
 
 

РОЗПАЛ 

Горелка переходит в режим «РОЗПАЛ» после нажатия кнопки «», 

либо после окончания режима «ОЧІКУВАННЯ» (описан ниже). 
Горелка  производит  установленное  количество  попыток  розжига. 
«РОЗПАЛ» продолжается до появления пламени установленной 
яркости. Если за установленное время яркость пламени не превысит 
установленную величину, контроллер использует следующую 
попытку розжига. После использования 3 попыток розжига 
контроллер переходит в режим «ВИМКНЕНО» и выдает ошибку – 
«НЕМА ПАЛИВА». Необходимо загрузить топливо в бункер и 
воспользоваться режимом «ЗАПОВНЕННЯ ШНЕКУ». 

 
СТАБІЛІЗАЦІЯ 

Это режим плавного увеличения мощности горелки  после окончания 
режима «РОЗПАЛ». В этом режиме контроллер каждую минуту 
увеличивает подачу топлива и воздуха до значений, заданных для 
режима «МАКСИМАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ». 

 
МАКСИМАЛЬНА 
ПОТУЖНІСТЬ 

В этом режиме горелка работает до момента достижения заданной 
температуры      теплоносителя.     Как     только температура 
теплоносителя в котле достигнет установленной величины, 
контроллер переключит горелку в режим «МІНІМАЛЬНА 
ПОТУЖНІСТЬ». 

 
 
 
 

МІНІМАЛЬНА 
ПОТУЖНІСТЬ 

В режим «МІНІМАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ» горелка переходит при 
достижении теплоносителя заданной температуры. В этом режиме 
используется минимальное количество топлива для поддержания 
стабильного горения. При падении температуры теплоносителя 
ниже    заданной,    контроллер    переключит    горелку    в     режим 
«МАКСИМАЛЬНА  ПОТУЖНІСТЬ».  Если  в  режиме  «МІНІМАЛЬНА 
ПОТУЖНІСТЬ» температура теплоносителя в котле будет 
продолжать расти, контроллер остановит подачу топлива, включит 
режим  «ЗАГАСАННЯ»  и  после  его  окончания  перейдет  в режим 
«ОЧІКУВАННЯ». 

 
 

МОДУЛЯЦІЯ 

Это режим плавного перехода из режима «МАКСИМАЛЬНА 
ПОТУЖНІСТЬ»   в   режим   «МІНІМАЛЬНА   ПОТУЖНІСТЬ»   перед 
достижением заданной температуры теплоносителя. В этом режиме 
при увеличении температуры теплоносителя на один градус 
контроллер уменьшает количество подаваемого в горелку топлива  и 
воздуха. 

 

ПРОДУВ 
В режиме «МАКСИМАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ» для удаления 
накопившейся в топке горелки золы вентилятор периодически 
переключается на более высокую производительность. 
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ЗАГАСАННЯ 

В этом режиме контроллер прекращает подачу топлива в горелку и 
изменяет   производительность   работы   вентилятора.   Во   время 
«ЗАГАСАННЯ» происходит полное догорание остатков топлива в 
горелке и ее охлаждение до безопасной температуры (ниже 
температуры воспламенения пеллеты). Режим «ЗАГАСАННЯ» 
отключается по истечении установленного интервала времени и 
только при полном отсутствии пламени (параметр FD=0). 

 
ВИМКНЕНО 

В режиме «ВИМКНЕНО» горелка находится в остановленном 
состоянии. Если во время режима «ВИМКНЕНО» фотодатчик 
горелки зафиксирует пламя в горелке, контроллер включит    режим 
«ЗАГАСАННЯ». 

 

 
ОЧІКУВАННЯ 

Если фактическая температура теплоносителя  превышает заданное 
значение (разомкнутся контакты комнатного термостата), 
контроллер тушит горелку (режим «ЗАГАСАННЯ») и переходит в 
режим «ОЧІКУВАННЯ». В этом режиме горелка находится до 
момента, пока температура теплоносителя не опустится ниже 
установленной (замкнутся контакты комнатного термостата). 

 

3.5 Панель управления 

Панель управления контроллера OXI представлена на рисунке 9. 

Текущий режим работы и меню отображаются на цветном  жидкокристаллическом 

дисплее (1). Контроллер управляется при помощи сенсорной клавиатуры с подсветкой. 

Навигационные кнопки (4) служат для перемещения по меню и изменения значений 

параметров. Кнопка «» (2) – запускает горелку, подтверждает вход в соответствующее 

меню или параметр, а также сохраняет значение параметра. Кнопка «» (3) 

останавливает работу горелки, возвращает в верхний уровень меню, а также отменяет 

изменение параметра. Для защиты от случайного срабатывания клавиатура 

блокируется спустя 60 секунд с момента последнего нажатия любой из сенсорных 

кнопок. Для разблокировки клавиатуры необходимо кратковременно нажать 

механическую кнопку разблокировки клавиатуры (5). 

 

Рисунок 9. Панель управления контроллера 
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После включения питания контроллера на дисплее в течение 2 секунд 

отображается текущее время и версия программного обеспечения. После этого дисплей 

переходит в основной режим индикации (рисунок 10). 

 

 

Рисунок 10. Основной режим индикации 

 
1 – пиктограмма включения насоса котлового контура 

 - насос отключен 

 - насос включен (анимация) 

2 – пиктограмма состояния комнатного термостата 
 
 

- контакты термостата замкнуты (комнатная температура ниже заданной) 
 

 
- контакты термостата разомкнуты (комнатная температура выше заданной) 

3 – пиктограмма режима работы 

 

- режим работы «Зима». Работает отопление и контур ГВС 
 

 
- режим работы «Лето». Работает только контур ГВС 

 
4 – пиктограмма включения насоса ГВС. 

5 – пиктограмма наличия пламени в горелке 

6 – текущая температура воды в бойлере ГВС 
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7 – текущая мощность горелки 

8 – текущая температура подающей линии котла 

9 – строка отображения текущего режима работы и сообщений об ошибках 

10 – вход в меню 

11 – заданная температура подающей линии котла. 

12 – вход в информационное окно 

 
Из основного режима индикации при помощи кнопок «◄» и «►» можно перейти в 

информационное окно (12), войти в меню (10) или воспользоваться кнопкой быстрого 

задания температуры подачи (11). 

Информационное окно изображено на рисунке 11: 
 
 

 

, где: 

1 – текущая температура подающей линии котла 

2 – текущая яркость пламени (0-255 единиц) 

3 – текущая температура питателя 

4 – текущая производительность вентилятора (15-100%) 

5 – текущая подача топлива, кг/час 

6 – текущая мощность горелки, кВт 

7 – счетчик машино-часов работы горелки 

8 – счетчик количества розжигов 

 
В программном обеспечении контроллера предусмотрены два меню: 

Пользовательское и Сервисное. Пользовательское меню содержит пункты с 

настройками, которые необходимы для эксплуатации горелки. Основные настройки 

находятся в Сервисном меню. Пароль для входа в сервисное меню – 12. 

Изменять параметры Сервисного меню могут только специалисты, 
прошедшие специальный курс обучения у производителя горелок OXI Ceramik 
F+. В противном случае Изготовитель снимает свои гарантийные 
обязательства и не несет ответственности за правильную и безопасную 
работу горелки. 

Рисунок 11. Информационное окно 
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3.6 Пользовательское меню 
Для входа в Пользовательское меню необходимо в основном режиме индикации 

нажать кнопку «◄» или «►» и подтвердить вход кнопкой. Для возврата в основной 

режим индикации необходимо нажать кнопку «». Пользовательское меню имеет 

следующую структуру: 

 

Пункт меню 
Диапазон 
значений 

Описание 

 

 
t° ПОДАЧІ КОТЛА 

 

 
30 – 90 0С 

Выбор желаемой температуры 
теплоносителя. Во время работы 
контроллер будет поддерживать эту 
температуру. Настраиваемый диапазон 
может быть ограничен специалистом в 
сервисном меню. 

 
 
 
 

 
ГВП 

t° ГАРЯЧОЇ ВОДИ 30 – 60 0С 
Выбор желаемой температуры горячей 
воды (если подключен бойлер ГВС). 

 
 

ГІСТЕРЕЗІС ГВП 

 

1 – 20 0С 

Задает, насколько градусов может остыть 
вода в бойлере ГВС относительно заданной 
температуры ГВС перед тем,  как контроллер 
включит режим производства горячей воды. 

 
ДЕЗИНФЕКЦІЯ 

 

ВИМКНЕНО, 
УВІМКНЕНО 

Включает или отключает режим 
дезинфекции бойлера ГВС. Если включено, 
дезинфекция включается автоматически 1 
раз в неделю. 

 

РЕЖИМ РОБОТИ 
 

ЗИМА, ЛІТО 
Выбор режима работы Системы  отопления. 
«ЗИМА» - работает отопление и ГВС, 
«ЛЕТО» - работает только  контур ГВС. 

 

ПОТУЖНІСТЬ 
НОМІНАЛЬНА, 

ЗНИЖЕНА 

Данная настройка позволяет перевести 
работу горелки в режим пониженной 
мощности. 

 
ОЧИЩЕННЯ 

ПОВІЛЬНО, 
НОРМАЛЬНО, 

ШВИДКО 

Задает интенсивность очистки горелки. Для 
топлива с зольностью до 1,5% выбрать 
ПОВІЛЬНО,  1,5-4%  -  НОРМАЛЬНО,  4%   и 
выше – ШВИДКО. 

 
 

ТИП ПАЛИВА 

 

ПЕЛЕТА 1, 
ПЕЛЕТА 2, 
ПЕЛЕТА 3 

Пункт выбора профиля настроек при смене 
вида топлива. 
В Сервисном меню контроллера специалист 
может создать 3 профиля с настройками, 
отдельно для каждого вида топлива. 

ГОДИННИК - Настройка времени и даты. 

СЕРВІС - Вход в сервисное меню. Защищен паролем. 
 

Перемещение по пунктам меню выполняется кнопками «▼» и «▲». Для ввода 

желаемых параметров выберите нужный пункт меню, нажмите кнопку «». С помощью 

кнопок «▼» и «▲» установите необходимое значение. После выбора значения  нажмите 

кнопку «» для подтверждения ввода. При необходимости выйти из меню  или ошибке 

нажмите кнопку «». 
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3.7 Подготовка к запуску горелки 

Перед запуском горелки необходимо убедиться: 

- Система отопления заполнена теплоносителем, давление в системе соответствует 

норме 

- Открыты задвижки котлового контура 

- Исправен насос котлового контура 

- Открыт шибер дымохода 

- Открыты жалюзи приточной вентиляции 

- Открыты жалюзи вытяжной вентиляции 

- Бункер заполнен пеллетой 

- Горелка и топка котла очищены от золы 

- Герметично закрыты все источники притока воздуха в котел – люки для поддува 

воздуха, фланец нагнетающего вентилятора котла, люки для чистки теплообменника 

котла, крышки для загрузки дров и прочее. Воздух для сжигания пеллеты подается 

исключительно вентилятором горелки! 

 
3.8 Запуск горелки 

- Включить контроллер управления 

- Просмотреть параметры пользовательское меню. Убедиться, что установлены 

требуемые параметры настроек. При необходимости – скорректировать настройки. 

- Убедится, что шнек заполнен пеллетой. В противном случае воспользоваться 

режимом «Наполнение шнека» 

- Нажать кнопку «» 

 
Горелка из режима «ВИМКНЕНО» перейдет в режим «РОЗПАЛ» и далее будет 

работать на поддержание заданной температуры теплоносителя в автоматическом 

режиме. 

При запуске после длительного простоя рекомендуется проконтролировать 

работу горелки до включения режима «МАКСИМАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ» (как правило, 

это 10-15 минут). В первые минуты работы горелки возможно появление небольшой 

обратной тяги и как следствие – дыма в питателе и гофрированном шланге, до тех пор, 

пока дымоход не прогреется. 

Если во время работы горелки пропало электропитание, то после его 

возобновления контроллер продолжает работу в том режиме, в котором он находился 

до отключения питания. 

 
3.9 Остановка горелки 

Для   остановки   горелки   нажмите   кнопку   «»,   горелка   перейдет   в  режим 

«ЗАГАСАННЯ», а после его завершения – в режим «ВИМКНЕНО». 

Во время перерыва эксплуатации горелки отключать питание контроллера не 

рекомендуется, раз в сутки контроллер кратковременно включает насосы, предотвращая 

залипание их роторов. 
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3.10 Аварийная сигнализация 

При возникновении аварийной ситуации контроллер останавливает горелку, 

выдает звуковой сигнал и выводит сообщение об ошибке на дисплей. Список ошибок и 

методы их устранения приведены в таблице: 

 

Сигнал Причина Действия 

 
 
 
 

 
«НЕМА ПАЛИВА» 

Нет топлива в бункере 
Заполнить бункер и шнек 

топливом 

Забился гофрированный 
шланг или тройник шнека 

Отсоединить гофрированный 
шланг и удалить засорение 

Не работает (заклинил) шнек 
либо питатель 

Отключить питание горелки, 
вручную почистить шнек или 

питатель. 

Не работает фотодатчик Вызвать сервисную службу 

Не работает зажигалка Вызвать сервисную службу 

Топка горелки полностью 
заполнена золой 

Почистить горелку 

 
 

«ПЕРЕГРІВ КОТЛА» 

 
Температура в котле выше 
установленного значения 

Проверить циркуляцию 
теплоносителя через котел, 

проверить давление 
теплоносителя в системе 

отопления 

 
 

 
«ПЕРЕГРІВ 

ЖИВИЛЬНИКА» 

Нет разряжения в котле, 
обратная тяга 

Почистить котел и дымоход, 
проверить шиберные задвижки 

Топка горелки полностью 
заполнена золой 

Почистить горелку 

 

Не работает или заклинил 
шнек питателя 

Отключить питание горелки, 
вручную почистить шнек 

питателя. Вызвать сервисную 
службу 

«ПОМИЛКА 
ДАТЧИКА» 

Обрыв или замыкание 
датчика температуры подачи 

котла или (и) ГВС 

 

Вызвать сервисную службу 

 
 
 

«ПОМИЛКА ГВП» 

 

Превышено допустимое 
время нагрева горячей воды в 

бойлере или обрыв или 
замыкание датчика 
температуры ГВС 

Проверить разбор воды через 
бойлер, работу насоса ГВС. 

Отключить режим приоритета 
ГВС, связаться с Сервисной 

службой и увеличить 
допустимое время нагрева воды 

в бойлере. 
 

 

3.11 Обслуживание 

Обслуживание горелки сводится к периодической очистке топки горелки от золы. 
 

При очистке топки убедитесь, что внутренние элементы горелки и 
котла охлаждены до безопасной температуры! Во время очистки 
рекомендуется пользоваться брезентовыми (или из другого 
несинтетического материала) перчатками. 

В зависимости от качества топлива и потребности в тепле топку горелки 

необходимо очищать от золы. Как правило, через каждые 3-4 дня, но не реже 10 дней. В  

случае  сжигания  некачественного  топлива  очистка  топки  может     потребоваться 
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каждый день. Легкая зола удобно и быстро удаляется при помощи пылесоса, коржи и 

наросты на колосниках - щеткой с металлической щетиной. 

Очистка топки от золы занимает порядка 15-20 минут. Для проведения очистки 

необходимо: 

- Остановить горелку нажатием кнопки «» 

- Дождаться перехода горелки в режим «ВИМКНЕНО» (15-25 минут в 

зависимости от настроек) 

- Отключить питание контроллера 

- Открыть дверку котла 

- Смести крупные коржи с поверхности колосников. При этом движение щетки 

только «на себя», не допускать попадание золы в отверстия, расположенные в задней 

стенке топки горелки 

- Снять зольник горелки и очистить от скопившейся в нем золы 

- Установить зольник горелки на место 

- Закрыть дверцу котла 

- Включить питание контроллера, нажать кнопку «», контроллер перейдет в 

режим «РОЗПАЛ» и будет работать на поддержание заданной температуры. 

Во время эксплуатации горелки не допускается: 
 

1. Забивание золой и шлаком отверстий для воздуха в горелке. 
2. Наполнение золой подколосникового пространства горелки. 
3. Скапливание  топлива в гофрированом трубопроводе. 
4. Опустошение бункера. 
5. Попадание в шнек посторонних предметов и заклинивание шнека. 

 
Не реже одного раза в год горелка должна обследоваться квалифицированным 

специалистом, который прошел специальный курс обучения у производителя горелок 

OXI. 

Регулярное техническое обслуживание обеспечит эффективную работу 
горелки и значительно продлит срок ее эксплуатации. 

 
3.12 Замена плавкого предохранителя 

Перед заменой плавкого предохранителя необходимо выяснить и 
устранить причину его перегорания! 

 
Для замены предохранителя на входе контроллера необходимо: 

 Отключить питание контроллера 

 Снять нижнюю крышку контроллера (2 винта) 

 Снять крышку держателя предохранителя «FUSE», извлечь перегоревший 

предохранитель, вставить новый предохранитель (5А 250В), закрыть крышку 

держателя предохранителя 

 Установить на место и закрепить нижнюю крышку контроллера 

 Включить питание контроллера 
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Карта ввода в эксплуатацию 

пеллетной горелки OXI Ceramik F+ 

 

Объект   

Котел модель   мощность    

Горелка мощность   зав.№    

Дата ввода в эксплуатацию  .  .201   

Сервисный инженер    
 

Параметры топлива: 
 

Параметр 
Тип топлива 

1 2 3 

Сырье 
   

Диаметр, мм    

Содержание золы, %    

Теплотворная способность, 

ккал/кг 

   

Насыпная плотность, кг/м3
    

Температура плавления золы, 

°С 

   

Производительность шнека, 

кг/ч 

   

    

Результаты измерений газоанализатором при финальных настройках горелки: 

Режим мощности 1 2 3 

Max Min Max Min Max Min 

Угарный газ (СО), ppm       

Избыток кислорода (λ)       

Температура уходящих газов 

(T), °С 
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Таблица настроек сервисного меню 
 

№ 

пункта 

 

Пункт меню 
Диапазон значений Заводское 

значение 

Топливо 
Тип 1 Тип 2 Тип 3 

1  
 
 
 
 

РЕЖИМИ 

Т° КОТЛА МІН 30‐69 0С 57 0С    
2 Т° КОТЛА МАКС 70‐90 0С 85 0С    
3 Т° АВАР КОТЛА 90‐99 0С 90 0С    
4 Т° АВАР ЖИВИЛЬН 20‐75 0С 45 0С    
5 НИЖН.ГИСТЕРЕЗИС 1‐20 0С 6 0С    
6 РОБОТИ ВЕРХ.ГИСТЕРЕЗИС 1‐20 0С 3 0С    
7 ГИСТ. МОДУЛЯЦІЇ 0‐20 0С 4 0С    
8 t° ВMК.КОТЛ.НАС 10‐60 0С 40 0С    
9 АНТІЗАМОРОЗКА Вимк/Увімк Вимк    

10 АНТІЗАМОРОЗКА t° 0‐15 0С 5 0С    
11  

 
 

ПАЛИВО 

ПОДАЧА ШНЕКА 0‐200 кг/год 0 кг/год    
12 КАЛОРІЙНІСТЬ 3200‐4800 ккал/кг 4000 ккал/кг    
13 ЦИКЛ 10‐45 сек 25 сек    
14 МАКС.ПОТУЖНІСТЬ 0‐175 кВт 0 кВт    
15 МІН.ПОТУЖНІСТЬ 0‐125 кВт 0 кВт    
16 1‐А ДОЗА ПАЛИВА 0‐30 сек 0 сек    
17 ПОТУЖН. РОЗПАЛУ 0‐30 кВт 0 кВт    
18  

 
ПОВІТРЯ 

РОЗПАЛ 15‐100 % 70 %    
19 МАКС.ПОТУЖНІСТЬ 15‐100 % 70 %    
20 МІН.ПОТУЖНІСТЬ 15‐100 % 70 %    
21 МОДУЛЯЦІЯ 15‐100 % 70 %    
22 ЗАГАСАННЯ 15‐100 % 70 %    
23 

РОЗПАЛ 
ПОРІГ РОЗПАЛУ 8‐100  10     

24 ЧАС ОХОЛОДЖЕННЯ 5‐60 хв 10 хв    
25  

 

ГВП 

УВІМК/ВИМК Вимк/Увімк Вимк    
26 ЗБІЛЬШЕННЯ t° 2‐20 0С 10 0С    
27 ЧАС НАГРІВУ ГВП 10‐250 хв 120 хв    
28 t° ДЕЗІНФЕКЦІЇ 60‐75 0С 70 0С    
30  

КОРЕКЦІЯ 

ДАТЧИК ПОЛУМ’Я 0‐99  2     
31 ДАТЧИК t° КОТЛА ‐9..+9 0С 0 0С    
32 ДАТЧИК t° ГВП ‐9..+9 0С 0 0С    
33 ПІДСВІЧУВАННЯ  0‐120 хв 30 хв    

 


