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Тримач для щітки стальної, шомпольної - довжина
100 cm
product cod: 4816
category: KATEGORIE PRODUKTÓW > Чищення котла, щітки шомпольні, Spalsadz

Weight: 1.5kg
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ДЛя чого чистити котел

З метою економії палива і досягнення заявленої потужності та теплового ККД котла
необхідно підтримувати належну чистоту камери згоряння і конвекційних каналів. У той
час як наша системи центрального опалення працює правильно, ми не в змозі зупинити
забруднення в середині котла. Горіння твердого палива призводить до відкладення сажі
та золи в димових каналах. Це, в свою чергу, викликає зниження потужності котла і
збільшення витрати палива. Це являється причиною зниження потужності котла і
збільшення витрати палива. Отже, щоб перешкодити погіршення теплових властивостей
нашого котла ми не повинні забувати його часто очищати.

Чистка каналів конвекційних, в яких осідає летюча золи, слід очищати систематично кожні
3 - 7 днів. Важливим питанням є частота очищення котла у випадку, коли ми спалювали
вугілля або відповідних видів деревини, очищення повинне бути достатнім один раз на
декілька тижнів, але, коли ви спалюєте кокс, ми повинні виконати це частіше - раз від 7
до 10 днів. Кожні кілька років котел повинен бути очищений від так званого каменю. Для
цього ми використовуємо спеціальний розчинник осаду (наприклад, воднояний розчин
соляної кислоти).

Користуйтесь для очищення інструментом, яким оснащений котел.

Для чищення
Великі котли
памятати, що
кількість цих

твердопаливного котла використовуємо дротяну щітку або шкребок.
можуть очищатись стисненим повітрям. Проводячи чистку потрібно
заслінка димових газів повинна бути відкрита. Котли можуть мати велику
отворів і по-різному розташованих (зверху, збоку або ззаду). Попіл
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що залишився очищається в нижній частині котла з допомогою шкребка. Після
завершення роботи ми повинні пам'ятати, щоб закрити всі отвори для очищення
герметично.

Також важливо для правильної роботи котла очищення димоходу.

Після опалювального сезону, вигашення котла і охолодження ,повинні бути видалені з
печі всі залишки спалюваного палива і зроблена чистка та технічне консервування
котла(для запобігання ржавінню).
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