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Wprowadzenie

Kocioł elektrodowy jest jednym z najbardziej zaawansowanych i pewnie 
wykorzystywanych osiągnięć w dziedzinie energooszczędnej technologii 
grzewczej o szerokim zastosowaniu, a jednocześnie, jak pokazuje wieloletnie 
doświadczenie udanej operacji, jest prostym, niezawodnym i bezpiecznym 
produktem. Jest to wynik wykorzystania w celach pokojowych jednego z 
najlepszych osiągnięć krajowego przemysłu obronnego. Wydajność kotłów 
elektrodowych sięga 98%. Przez wiele lat kotły „Firma „Galan" SA były z 
powodzeniem stosowane praktycznie we wszystkich regionach Rosji oraz w 
krajach bliskich i daleko za granicą.

Wszystkie podłączenia przewodów elektrycznych 
powinien wykonać wykwalifikowany monter 

instalacji elektrycznych!

2

«Wulkan-50» 24-30 А
na faze

75.8 А 
na faze10 50 380 3F

«Wulkan-36» 18-24 А
na faze

54.6 А 
na faze9 36 380 3F

«Wulkan-25» 12-15 А
na faze

37.9 А 
na faze8 25 380 3F

«Gejzer-15» 8-10 А
na faze

22.7 А 
na faze7 15 380 3F

«Gejzer-9» 6-8 А
na faze

13.7 А 
na faze6 9 380 3F

«Gejzer-6» 5-6 А
na faze

9.1 А 
na faze5 6 230/

380 1F/3F

«Ognisko-6» 15-18 27.34 6 230 1F

«Ognisko-5» 10-12 22.73 5 230 1F

«Ognisko-3» 5 13.72 3 230 1F

«Ognisko-2» 4 9.11 2 230 1F
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Drogi kliencie!

Aby w pełni korzystać z naszych kotłów i uniknąć potencjalnego błędu 
kłopotliwy podczas instalacji systemu ogrzewania, montaż kotłów, dla 
rozruchu i dalszej eksploatacji, jak również cel ich zastosowania, prosimy 
wstępnie dokładnie przeczytać ten podręcznik, który zawiera informacje na 
temat dane, projektować, zasada działania, zastosowania, instalacja zasad 
kotłowych, pewne podstawowe wymagania w zakresie instalacji systemów 
grzewczych, konserwacji, napraw, środki bezpieczeństwa, rejestracja i 
utrzymanie dokumentacji roboczej itp.

Kotły przeznaczone są do ogrzewania domów mieszkalnych, w tym 
domków, altan, wielopiętrowych budynków mieszkalnych, garaży, sauny, 
pomieszczeń i budynków użyteczności publicznej, handlowych, publiczne, 
celów przemysłowych i rolniczych, a także innych struktur w przypadku braku 
lub ciepłownictwo nieefektywności.

Elektryczne kotły Elektroda wody grzewczej  Zamkniętej Spółki Akcyjnej 
„Firma „Galan” serii  „Ognisko”, „Gejzer”, „Wulkan” (dalej – kocioł) są 
używane jedynie w zamkniętych systemach ogrzewania z maksymalnie 
dopuszczalnym ciśnienia nie przekraczającego 3 bar, bez  poboru gorącej 
wody od  systemu dla gospodarstw  domowych, przemysłowych lub  w  innym 
celu, z  naturalnym lub wymuszonym (stosując pompę obiegową) cyrkulacji 
chłodziwa, z najbardziej zalecanym  trybem ekonomicznym – temperatura na 
wejściu do kotła 35 + 45°C. Kotły te zostały opracowane przez Zamknietą 
Spółkę Akcyjną ”Firma „Galan” i produkowane są tylko w Rosji.

Ustawiona temperatura w ogrzewanych pomieszczeniach jest 
obsługiwana za pomocą automatyki, w tym termostatu.

Tryb  pracy – ciągły.

Dla normalnej pracy kotła niezbędne są następujące warunki:
• Temperatura pomieszczenia, w której zainstalowany jest kocioł,
temperatura graniczna wynosi od + 7°С do 40°С: Dziala od + 10°С do +
З5°С. Jeśli nie ma innych wymagań;

• Względna wilgotność powietrza w 20°C – nie więcej niż 75%;
• Środowisko nie jest wybuchowe, nie zawiera żrących gazów i oparów,
które niszczą metal i izolację, a także pył przemysłowy, w ilościach,
które niszczą lub zakłócają pracę kotła.

W projektowaniu kotłów nie ma materiałów łatwopalnych, dlatego nasze 
kotły są ognioodporne.

Warunki techniczne kotłów – Warunki Techniczne 3468-001-17289826-12,
Oznaczenia przy zamówieniu: – Kocioł elektrodowy „Galan-xxxx Nr” (xxxx 

– nazwa kotła). Uwaga: Nie. wydajność kotła zgodnie z tabelą nr 1.
Przykład: - Kocioł elektrodowy „Galan-Ognisko 6” – nazwa kotła 

„Ognisko”, moc 6 kW.
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Zastosowanie wody jako chłodziwa.

Specyficzna rezystancja elektryczna (określana dalej jako rezystancja) 
wody źródłowej (tabela nr 1) może różnić się od tej wymaganej do pracy kotła 
z mocą znamionową, więc może być konieczna zmiana na mniejszą lub 
większą stronę (dalej – regulacja). Korekta („regulacja”) jest wykonywana po 
napełnieniu układu wodą, przez dodanie roztworu soli lub wody o wysokiej 
odporności na wodę, a tym samym uzyskania wartości tabelarycznych 
prądu początkowego (rozruchowego) i maksymalnego (nr tabeli 2) 
Odwrotne przepływy w określonych temperaturach (zwane dalej 
„Wejściem”). Konieczne jest przestrzeganie instrukcji naszego 
Przewodnika w możliwie jak najściślejszy sposób:

• temperatura na wejściu do kotła (czujnik „Wejście”) powinna wynosić
15 °C - 20 °C;

• czas włączenia kotła nie jest dłuższy niż 30 sekund.

Przeprowadzanie korekty przewodności wody.
Włączyć kocioł i po 30 sekundach przy temperaturze wody na powrocie 15 

°C - 20 °C zmierzyć prąd rozruchowy za pomocą amperomierza lub kolektorów 
prądu. Wyłącz kocioł. Istnieją 3 możliwe sytuacje - początkowy (początkowy) 
prąd jest mniejszy lub większy niż wskazano w tabeli. Nr 4 dla twojego kotła, 
lub równy tabeli.
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Charakterystyka kotłówLp.

Napięcie znamionowe +-10% (m3)

Znamionowy pobór mocy (kW)

Napięcie znamionowe +-10% (V)

Prąd znamionowy automatyki.
Wersja elektromechaniczna (А)

Przekrój miedzianego przewodu 
2połączeniowego (mm )

Zalecana objętość chłodziwa 
w systemie grzewczym (l)

Du łączniki do podłączenia kotła 
do instalacji grzewczej (mm). 

D połączenia «Wejście» 
i «Wyjście» kotła (mm)

Maksymalny prąd kotła dla każdej fazy (А).
Częstotliwość 50 Hz
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13) Schemat podłączenia kotła Wulkan 50
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12) Schemat podłączenia kotła Wulkan 36
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Zalety kotłów elektrodowych

Kotły wytwarzane  przez „Firma Galan” SA wyłącznie w Rosji (8 typów, 
tabela 1) są nie  tylko tańsze niż kotły energetyczne wszystkich innych typów, 
w tym zagranicznych, ale mają kilka bardzo istotnych zalet:

Znaczne oszczędności energii dzięki niezwykle wysokiej sprawności 
kotłów elektrodowych, które sięga 98%, czyli znacznie więcej. Istniejące 
kotły grzewcze pozostałych typów. Uzyskuje się za pomocą bezpośredniego 
przetwarzania energii elektrycznej na energię cieplną bezpośrednio w cieczy 
chłodzącej podczas przepływu prądu elektrycznego przez medium 
grzewczego przez jonizację cząsteczek, temperatury chłodziwa i 
przewodność wzrasta, wzrost prądu elektrycznego, przechodząc od elektrody 
do elektrody, kocioł szybko osiąga moc znamionową.

Instalacja (instalacja) elektronicznego kotła
w systemie grzewczym

Projekty dotyczące systemów grzewczych prace i instalacji kotłów, 
automatyki, podłączenia elektrycznego (w tym gruntu), uruchomienie, 
naprawy, badanie stanu należy przeprowadzić przez organizacji.

(Spółki), którze maja odpowiednią licencję na ich zachowanie. Jeżeli 
wykonywane są powyższe prace, należy przestrzegać dokumentacji dla 
systemów grzewczych, a także dla operacji:

• „Zasady interdyscyplinarne dotyczące instalacji elektrycznych” (HSS);
• „Zasady dotyczące technicznego działania konsumenckich instalacji
elektrycznych” (PTE instalacji elektrycznej odbiorcy);

• „Zasady bezpieczeństwa dotyczące działania instalacji elektrycznych”;
• „Zasady aranżacji i bezpiecznej eksploatacji kotłów elektrycznych i
kotłów elektrycznych”;

• Niniejsza instrukcja.
Konieczne jest również przestrzeganie odpowiedniego SniP, „Przepisy
bezpieczeństwa przeciwpożarowego Federacji Rosyjskiej”.

Aby połączyć kotły, automatyczne sterowanie ogrzewania instalacji
systemów, ich utrzymanie, w tym naprawy potrzebne specjalistów 
elektryków lub urządzeń odpowiednich kwalifikacji stanowi dowód ated i 
zatwierdzone do pracy w instalacjach elektrycznych do 1000 W mający 
grupę biezpiecznstwa elektrycznego nie mniej niż 3. W przypadku 
instalacji, obsługa i naprawa systemów grzewczych, potrzebni są eksperci 
w dziedzinie ciepłownictwa. Wyżej wspomniani specjaliści powinni 
zapoznać się z „Zasadami bezpiecznej eksploatacji i eksploatacji kotłów 
elektrycznych i generatorów elektrycznych”, takze z niniejszej instrukcja.

Podczas pracy z inhibitorem korozji, cieczą, środkami myjącymi i 
czyszczącymi i postępuj zgodnie z zasadami ich bezpiecznego stosowania.

Po zakończeniu powyższych prac wymieniono z (firma), należy 
wykonać te prace, dokonuje wpisu w Biuletynie, który jest certyfikowany 
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9)Ten sam schemat jak numer 4, tylko z termostatem powietrznym

10)Ten sam schemat jak numer 5, tylko z termostatem powietrznym

11)Na tym schemacie przedstawiono sposób podłączenia przekaźnika wi-fi do sterowania kotłem
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przez odpowiedzialnego wykonawcy robót oraz pieczęcią organizacji.
Uwaga, proszę! Zobowiązania gwarancyjne dotyczą kotła 

zainstalowanego zgodnie z powyższymi wymaganiami, z właściwą 
rejestracją wykonanej pracy. Gwarancja nie dotyczy kotła 
zainstalowanego nie przez projekt lub organizację nieautoryzowaną, ani 
przez nieautoryzowanych specjalistów.

Wizualna obserwacja działania kotła może być przeprowadzona co 
najmniej osoby z wieku 18 lat, majace odpowiednie instrukcje do tego 
podręcznika, urządzenia kotła i zasady bezpiecznego nadzorowania jego 
działania.

Podłączanie kotłów do sieci energetycznej organizacji zasilającej.
W przypadku, gdy przydzielona moc jest niewystarczająca, podłączenie 

kotła odbywa się w ustalonej kolejności.
Należy zauważyć, że ten porządek jest podkluczenia ja do energii 

elektrycznej wykorzystywanej do wszystkich wiadomości, e-mailow, 
ektrokotlow innych typow gdzie nie jest specyficzna tylko dane kotłow 
elektrycznych.

Uziemienie
Do czasu zainstalowania kotła instalacja grzewcza musi już mieć 

całkowicie ukończony i sprawdzony grunt. Wielkość rezystancji uziemienia 
kotła, instalacja grzewcza nie może być większa niż 4 Oм. Jako przewodnik 
do uziemienia stosuje się drut miedziany o przekroju 4-mm. (tabela nr 1).

Konstrukcja uziemienia ochronnego musi być zgodna z przepisami 
bezpieczeństwa elektrycznego, „zasady instalacji i bezpiecznej eksploatacji 
kotłów elektrycznych i kotłów galwanizowanych”.

Wszystkie otwarte elektrycznie przewodzące części kotła i systemu 
grzewczego, w tym zimne metalowe rury i gorący nośnik ciepła muszą być 
uziemione.

Wprowadzenie przewodów uziemiających do budynku, konstrukcja musi 
być oznaczona znakiem identyfikacyjnym.

Urządzenia uziemiające
Urządzenia uziemiające muszą spełniać wymagania PUE.
Projekt i konstrukcja uziemnika musi zapewniać wymaganą wartość 

rezystancji uziemienia kotła, system ogrzewania – nie więcej niż 4 Omy.
Okres okresowej kontroli stanu uziomu wynosi 12 lat.
Zużyty z powodu korozji i nie powinien przekraczać 50%.
Zabronione jest malowanie konstrukcji uziemiającej w celu ochrony 

przed korozją przez usuwalny lub trwały dielektryk i pęknięcia. Na przykład 
plastikowe tworzywa sztuczne, guma, osłony.

Instalacja kotlow w systemie grzewnym
Przed instalacją należy skontrolować kocioł i sprawdzić jego 

kompletność.
Kocioł jest instalowany w instalacji grzewczej pionowo. W takim 
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SCHEMAT ELEKTRYCZNY DO PODŁĄCZENIA KOTŁÓW

8) Jest to schemat elektryczny pokazujący sposób podłączenia termoregulatora powietrza (ten sam schemat co numer 3) do 
istniejącej jednostki sterującej z zainstalowanym regulatorem temperatury TR-16. Na przykład, istnieje Computherm q7, 

ale można użyć dowolnego regulatora temperatury powietrza.

6)Ten sam schemat jak numer 1,
tylko z termostatem powietrznym

7)Ten sam schemat jak numer 2,
tylko z termostatem powietrznym

GALAN SHOPElektryczne kotły grzewczeElektryczne kotły grzewczeGALAN SHOP
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przypadku grupa zacisków (przewody prądowe kotła) do podłączenia do sieci, 
zabezpieczona przed wpływami zewnętrznymi, przypadkowy kontakt z 
pokrywą ochronną (kaptur) powinna znajdować się od spodu. Podłączenie 
przyłączy kotła do rurociągów instalacji grzewczej odbywa się za pomocą 
armatury sanitarnej o średnicy nie mniejszej niż wskazane DN.

Projektując system ogrzewania, należy go zapewnić:
• kocioł musi być zainstalowany możliwie jak najniżej względem

grzejników, ponieważ zwiększa to ciśnienie na wylocie z kotła. Pożądane jest 
zapewnienie pionowego odstępu od kotła do podłogi, wystarczającego do 
swobodnego wyciągania grupy elektrod z kotła, kontroli i czyszczenia jego 
wewnętrznych powierzchni. Pionowa średnica pionu nad kotłem, a także 
średnice wszystkich rurociągów instalacji grzewczej, muszą być ściśle zgodne 
z projektem twojego systemu grzewczego. Wysokość pionowego pionu nad 
kotłem wynosi co najmniej 2 m. Jest to jeden z warunków nieużywania pompy 
obiegowej. Podczas instalacji kocioł musi być przymocowany do ściany, 
niezależnie od sposobu podłączenia do instalacji grzewczej.

Na rys. 1, 2, 3, 4, 5 i 6 to podstawowe obwody do wykonywania instalacji 
grzewczych.

Dla wygody obsługi instalacji grzewczej należy zainstalować kurki 
odcinające na rurociągu bezpośrednio za zbiornikiem wyrównawczym i 
przed rurą powrotną kotła (patrz rysunki 1, 2, 3, 4, 5, 6).

Dozwolone jest instalowanie zamkniętego systemu grzewczego w celu 
zainstalowania szczelnego złącza do zbiornika wyrównawczego, pod 
warunkiem, że istnieje grupa bezpieczeństwa bezpośrednio po kotle. 
Zbiornik wyrównawczy typu zamkniętego w tym przypadku zaleca się 
powrót do kotła.

11

4) Ten schemat pokazuje, jak podłączyć trójfazowy kocioł (na przykład Gejzer 9 lub Gejzer 6) do jednofazowej sieci elektrycznej. Jest przydatny w 
przypadku, gdy masz tylko 230 V, a ogrzewana powierzchnia wynosi ponad 250 m3 Cechą wyróżniającą tego schematu jest to, że zamiast jednego 
trójbiegunowego automatycznego wyłącznika ustalamy trzy jednobiegunowe. Dzięki temu istnieje możliwość sterowania kotłem w trzech etapach 

ogrzewania. Na przykład: Gejzer 6 - trzy poziomy na 2 kW na każdym poziomie. A Gejzer 9 - trzy poziomy na 3 kW na każdym poziomie.

5) Do tego schematu dodano amperomierz. Dla kotłów trójfazowych: Gejzer 6, Gejzer 9 Gejzer 15 i Wulkan 25. 

1
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SCHEMAT INSTALACJI HYDRAULICZNEJ

3) Jest to klasyczny schemat podłączenia trójfazowych kotłów
elektrodowych. Takich jak: Gejzer 9, Gejzer 15 i Wulkan 25

1) Jest to prosty schemat
połączeń dla kotłów
jednofazowych do 3 kW.

2) Do kotłów jednofazowych o mocy 5 i 6 kW. Różni się od
poprzedniego schematu innym stycznikiem magnetycznym
(mocniejszym, do 40A) i innym przełącznikiem głównym

(od 25A do 32A).

SCHEMAT ELEKTRYCZNY DO PODŁĄCZENIA KOTŁÓW

1. Kocioł elektrodowy
2. Kranik kulowy
3. Pompa obiegowa
4. Filtr
5. Zawór wydmuchowy
6. Zbiornik rozprężny
7. Sterowanie kotłem
8. Odpowietrznik 

1. Kocioł elektrodowy
2. Kranik kulowy
3. Pompa obiegowa
4. Filtr
5. Zawór wydmuchowy
6. Zbiornik rozprężny
7. Sterowanie kotłem
8. Odpowietrznik 

1. Kocioł elektrodowy
2. Kranik kulowy
3. Pompa obiegowa
4. Filtr
5. Zawór wydmuchowy
6. Zbiornik rozprężny
7. Sterowanie kotłem
8. Odpowietrznik
9. Zawór trójdrożny

10. Regulator 
temperatury 

11. Ogrzewanie 
podłogow 

Rys. 1 

Rys. 2 

Rys. 3 
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Rys. 7 
Schemat podłączenia kotłów 
jednofazowych typu:   
Ognisko-2, Ognisko-3, 
Ognisko-5. Ognisko-6

Rys. 8
Schemat podłączenia 
kotłów trójfazowych: 
Gejzer-6, Gejzer-9, 
Gejzer-15, Wulkan-25

Rys.9 
Schemat podłączenia dla 
trójfazowych kotłów: 
Wulkan-36, Wulkan-50

SCHEMAT ELEKTRYCZNY DO PODŁĄCZENIA KOTŁÓW

1. Kocioł elektrodowy
2. Kranik kulowy
3. Pompa obiegowa
4. Filtr
5. Zawór wydmuchowy
6. Zbiornik rozprężny
7. Sterowanie kotłem
8. Odpowietrznik
9. Kocioł na paliwo stałe 

1

22

2

2

3

4

1. Kocioł elektrodowy
2. Kranik kulowy
3. Sterowanie kotłem
4. Kocioł gazowy

1. Kocioł elektrodowy
2. Kranik kulowy
3. Pompa obiegowa
4. Filtr
5. Zawór wydmuchowy
6. Zbiornik rozprężny
7. Sterowanie kotłem
8. Odpowietrznik
9. Zawór trójdrożny

10. Ogrzewanie podłogowe
11. Rozdzielacz
12. Regulator temperatury

Rys. 4 

Rys. 5 

Rys. 6 

Elektryczne kotły grzewczeGALAN SHOP GALAN SHOPElektryczne kotły grzewcze
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