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Економні твердопаливні котли

1. ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!
Дякуємо Вам за вибір опалювального котла торгової марки «КОТеко». При дотриманні 
умов встановлення та експлуатації даний виріб буде надійним джерелом дешевого 
тепла у Вашому приміщенні. 
Інструкція призначена як керівництво по встановленню, експлуатації і технічному 
обслуговуванні котла. Будь ласка, прочитайте її перед тим, як приступити до 
використання. 
2. ПРИЗНАЧЕННЯ, ПАЛИВО,  ТА ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ КОТЛА
Котел КТУО КОТеко з автоматичною подачею палива призначений для отримання 
гарячої води, що використовується в системах опалення та гарячого водопостачання 
відкритого типу на об’єктах промислового та побутового призначень. 
Основні види палива для котла:

1) Гранули з біомаси (пелети) з наступними характеристиками:

• Максимальний розмір гранул – не більше 30 мм
• Зольність – не більше 0,6%-до 1%
• Вологість – не більше 6%
• Наявність сірки – не більше 0,03%
• Діаметр 6-8 мм.

2) Вугілля «еко-горошок» з  наступними характеристиками:

• Сортамент - горіх,
• Тип 31 або 32 OII по стандарту PN91/G-04510
• Фракція – не більше 25 мм
• Калорійність – 24 Кдж/Кг
• Зольність – не більше 8%
• Вологість  - не більше 10%
• Наявність сірки – не більше 0,6%

Додаткове (резервне) паливо для котла:
 

 3) Кускова деревина

4) Паливні брикети

Подавання основного палива в котел здійснюється з паливного бункера за 
допомогою шнекового механізму. Інтенсивність горіння палива задається частотою 
обертання нагнітаючого вентилятора.

2.1. Заборонено використовувати в якості палива такі матеріали: 
• Вироби із ПВХ 
• Пластикові пляшки. 
• Будівельні матеріали. 
• Гумові вироби та автомобільні шини. 
• Тирсову масу 100% 
• Кускове вугілля

УВАГА!
Використання іншого типу палива, окрім основного, не гарантує нормальну роботу 
котла відповідно до параметрів, зазначених в «Технічних характеристиках», а також 
може негативно вплинути на функціонування котла або послужити причиною 
передчасного зношування й виходу з ладу його компонентів.

УВАГА! 
Використання іншого типу палива, крім основного (і альтернативного), розцінюється 
як неналежна експлуатація котла. Виробник знімає із себе будь-яку відповідальність 
за несправності, що виникли в результаті неналежної експлуатації котла. 

УВАГА! 
Котел повинен встановлюватися в системах відкритого типу (з відкритим 
розширювальним баком), для забезпечення роботи котла при номінальному тиску 
(див. «Технічні характеристики»).

3. БУДОВА КОТЛА

3.1. Котел (його корпус і основні частини) виготовлений зі сталевих листів та металевих 
труб. Стінки корпусу котла є цілісними елементами (без використання паяння). Така 
технологія (тобто відсутність щілин і прорізів) значно збільшує міцність і довговічність 
роботи котла. Обігрівальні канали знаходяться безпосередньо над місцем спалювання 
палива, що повністю виключає можливість виникнення диму. Продукти згоряння не 
розповсюджуються хаотично, а рухаються знизу доверху через пластини 
теплообмінника котла, що забезпечує більш високі результати роботи котла.

Котел являє собою суцільнозварну конструкцію,  основні компоненти якої:

1) Камера згорання;
2) Пальник;
3) Колесникова решітка, 
     для розташування дров, або брикетів;
4) Теплообмінник;
5) Димовивідний канал.

4. ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

4.1. Основною вимогою безпечної та якісної роботи котла є його правильне 
встановлення та підключення до системи опалення. 

4.2. Недотримання рекомендацій виробника відобразиться на безпеці роботи котла та 
зміні експлуатаційних характеристик. 
1) Котел необхідно встановлювати та експлуатувати згідно з вимогами даної 
настанови з експлуатації.
2) Заборонено розміщувати поблизу котла вибухові та легкозаймисті речовини. 
3) Обмежити до котла доступ дітей. 
4) Котел має бути встановлено у добре провітрюваних, не житлових приміщеннях. 
5) У систему опалення має бути вмонтований клапан зниження надмірного тиску 
(максимальним номіналом до 1,5 Бар). 
6) Температура води в системі не повинна перевищувати 85° С. 
7) Категорично забороняється вносити зміни у конструкцію котла.

УВАГА
В разі виникнення запитань пов’язаних з експлуатацією котла, звертайтеся до 
представника виробника у Вашому регіоні або в пункт сервісного обслуговування за 
номером +38(067) 238-38-17 

Не дотримання цих правил може призвести до серйозних наслідків та може 
спричинити втрату здоров’я або навіть життя.

5. УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ НА КОТЛІ
                                 
                       - Заземлення пристрою

                      - Напруга живлення 220 В.

6. КОНТРОЛЕР УПРАВЛІННЯ КОТЛОМ

Контролер управління котлом має наступні функції:
Робочі:
• Відображення фактичної температури теплоносія в котлі.
• Встановлення необхідної температури теплоносія в котлі.
• Відображення фактичної температури води в бойлері (ГВП).
• Встановлення необхідної температури води в бойлері ГВП.
• Тижневе встановлення температури теплоносія в котлі.
• Керування насосом системи опалення.
• Керування насосом бойлера ГВП.
• Керування режимами подавання палива.
• Керування обертами вентилятора наддуву .

Аварійні:
• Включення механізму подавання палива для протидії проникнення вогню в паливний 
бункер з наступним гасінням  котла.
• Включення всіх насосів на прокачування теплоносія через котел   при перевищенні 
температурою теплоносія заданого аварійного порогу температури.
• Відключення котла у випадку закінчення запасу палива.

Додаткові:
• Можливість підключення кімнатного регулятора температури.
• Можливість підключення GSM-модуля керування  котлом.
• Система золовидалення.
• Система автоматичного чищення теплообмінника котла.
• Підключення Інтернет модуля.
• Система розпалювання.

6.1. Управління

Під час нормальної роботи регулятора на дисплеї видно фактичну температуру 
теплоносія у самій верхній точці котла.
Користуючись кнопками     і    можна змінювати задану температуру котла. 
Натиснення кнопки «Меню» перенесе користувача у меню налаштування вентилятора. 
На дисплеї світиться індикатор: 
• «Регулювання обертів» - користуючись кнопками    і   можна змінювати кількість 
обертів вентилятора у діапазоні від 10% до 100% потужності (шкала 01-10); 

• «Продувка» - користуючись тими ж кнопками виставляється час продуву, в секундах; 
• «Перерва продувки» - виставляється інтервал поміж продувкою, в секундах. 
Продувка потрібна для підтримання горіння палива в котлі в режими підтримки. 
По кожному меню можна рухатися, користуючись кнопками     і   . 
Натиснення кнопки «Меню» запустить введені данні (затвердить зміну параметрів). 
Натискання кнопки «ВИХІД» перенесе назад у головне меню. 

6.2. Температура системи 
Дисплей надає можливість переглянути фактичну температуру котла на контурі 
(системи). В даному меню користувач немає можливості змінювати 
температурні режими, вони є фактичними і виводяться на екран за допомогою 
температурних датчиків. 

6.3. Регулювання обертів 
Ручний режим (оберти турбіни): ця функція дозволяє користувачу обрати необхідний 
режим роботи обертами вентилятора.
Діапазон регуляції залежить від програми: в межах від 1 до 10 (можемо прийняти, що 
це ходи вентилятора). Чим вищий хід, тим більша частота обертів вентилятора, де 1 хід 
– це мінімум обертів, або 10 – максимум обертів вентилятора. 
Зміни діапазону ходів вентилятора виконуються за допомогою кнопок     і   . 

6.4. Контролер попередньо налаштований для роботи. Заводські налаштування є 
середніми і як правило в більшості випадків не потребують додаткових налаштувань.
Однак, для більш ефективної роботи котла та скорочення витрат палива необхідно 
пристосувати контролер до власних потреб. 

6.5. Монтаж. 
Контролер управління є встановленим на котлі виробником і додаткового монтажу не 
потребує

7. ВСТАНОВЛЕННЯ

УВАГА!
Встановлення та монтаж котла повинні проводити відповідні монтажні організації, 
або компетентні особи, які пройшли відповідне навчання, щодо встановлення 
твердопаливних опалювальних котлів! 

УВАГА! 
Після встановлення котла, компетентні особи (що монтували котел) обов’язково 
повинні виконати пуско-налагоджувальні роботи та продемонструвати 
працездатність котла, провести інструктаж користувача! 

7.1. Встановлення котлів, що працюють на твердому паливі, повинно виконуватися 
відповідно до діючих норм. 
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1. ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!
Дякуємо Вам за вибір опалювального котла торгової марки «КОТеко». При дотриманні 
умов встановлення та експлуатації даний виріб буде надійним джерелом дешевого 
тепла у Вашому приміщенні. 
Інструкція призначена як керівництво по встановленню, експлуатації і технічному 
обслуговуванні котла. Будь ласка, прочитайте її перед тим, як приступити до 
використання. 
2. ПРИЗНАЧЕННЯ, ПАЛИВО,  ТА ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ КОТЛА
Котел КТУО КОТеко з автоматичною подачею палива призначений для отримання 
гарячої води, що використовується в системах опалення та гарячого водопостачання 
відкритого типу на об’єктах промислового та побутового призначень. 
Основні види палива для котла:

1) Гранули з біомаси (пелети) з наступними характеристиками:

• Максимальний розмір гранул – не більше 30 мм
• Зольність – не більше 0,6%-до 1%
• Вологість – не більше 6%
• Наявність сірки – не більше 0,03%
• Діаметр 6-8 мм.

2) Вугілля «еко-горошок» з  наступними характеристиками:

• Сортамент - горіх,
• Тип 31 або 32 OII по стандарту PN91/G-04510
• Фракція – не більше 25 мм
• Калорійність – 24 Кдж/Кг
• Зольність – не більше 8%
• Вологість  - не більше 10%
• Наявність сірки – не більше 0,6%

Додаткове (резервне) паливо для котла:
 

 3) Кускова деревина
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4) Паливні брикети

Подавання основного палива в котел здійснюється з паливного бункера за 
допомогою шнекового механізму. Інтенсивність горіння палива задається частотою 
обертання нагнітаючого вентилятора.

2.1. Заборонено використовувати в якості палива такі матеріали: 
• Вироби із ПВХ 
• Пластикові пляшки. 
• Будівельні матеріали. 
• Гумові вироби та автомобільні шини. 
• Тирсову масу 100% 
• Кускове вугілля

УВАГА!
Використання іншого типу палива, окрім основного, не гарантує нормальну роботу 
котла відповідно до параметрів, зазначених в «Технічних характеристиках», а також 
може негативно вплинути на функціонування котла або послужити причиною 
передчасного зношування й виходу з ладу його компонентів.

УВАГА! 
Використання іншого типу палива, крім основного (і альтернативного), розцінюється 
як неналежна експлуатація котла. Виробник знімає із себе будь-яку відповідальність 
за несправності, що виникли в результаті неналежної експлуатації котла. 

УВАГА! 
Котел повинен встановлюватися в системах відкритого типу (з відкритим 
розширювальним баком), для забезпечення роботи котла при номінальному тиску 
(див. «Технічні характеристики»).

3. БУДОВА КОТЛА

3.1. Котел (його корпус і основні частини) виготовлений зі сталевих листів та металевих 
труб. Стінки корпусу котла є цілісними елементами (без використання паяння). Така 
технологія (тобто відсутність щілин і прорізів) значно збільшує міцність і довговічність 
роботи котла. Обігрівальні канали знаходяться безпосередньо над місцем спалювання 
палива, що повністю виключає можливість виникнення диму. Продукти згоряння не 
розповсюджуються хаотично, а рухаються знизу доверху через пластини 
теплообмінника котла, що забезпечує більш високі результати роботи котла.

Котел являє собою суцільнозварну конструкцію,  основні компоненти якої:

1) Камера згорання;
2) Пальник;
3) Колесникова решітка, 
     для розташування дров, або брикетів;
4) Теплообмінник;
5) Димовивідний канал.

4. ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

4.1. Основною вимогою безпечної та якісної роботи котла є його правильне 
встановлення та підключення до системи опалення. 

4.2. Недотримання рекомендацій виробника відобразиться на безпеці роботи котла та 
зміні експлуатаційних характеристик. 
1) Котел необхідно встановлювати та експлуатувати згідно з вимогами даної 
настанови з експлуатації.
2) Заборонено розміщувати поблизу котла вибухові та легкозаймисті речовини. 
3) Обмежити до котла доступ дітей. 
4) Котел має бути встановлено у добре провітрюваних, не житлових приміщеннях. 
5) У систему опалення має бути вмонтований клапан зниження надмірного тиску 
(максимальним номіналом до 1,5 Бар). 
6) Температура води в системі не повинна перевищувати 85° С. 
7) Категорично забороняється вносити зміни у конструкцію котла.

УВАГА
В разі виникнення запитань пов’язаних з експлуатацією котла, звертайтеся до 
представника виробника у Вашому регіоні або в пункт сервісного обслуговування за 
номером +38(067) 238-38-17 

Не дотримання цих правил може призвести до серйозних наслідків та може 
спричинити втрату здоров’я або навіть життя.

5. УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ НА КОТЛІ
                                 
                       - Заземлення пристрою

                      - Напруга живлення 220 В.

6. КОНТРОЛЕР УПРАВЛІННЯ КОТЛОМ

Контролер управління котлом має наступні функції:
Робочі:
• Відображення фактичної температури теплоносія в котлі.
• Встановлення необхідної температури теплоносія в котлі.
• Відображення фактичної температури води в бойлері (ГВП).
• Встановлення необхідної температури води в бойлері ГВП.
• Тижневе встановлення температури теплоносія в котлі.
• Керування насосом системи опалення.
• Керування насосом бойлера ГВП.
• Керування режимами подавання палива.
• Керування обертами вентилятора наддуву .

Аварійні:
• Включення механізму подавання палива для протидії проникнення вогню в паливний 
бункер з наступним гасінням  котла.
• Включення всіх насосів на прокачування теплоносія через котел   при перевищенні 
температурою теплоносія заданого аварійного порогу температури.
• Відключення котла у випадку закінчення запасу палива.

Додаткові:
• Можливість підключення кімнатного регулятора температури.
• Можливість підключення GSM-модуля керування  котлом.
• Система золовидалення.
• Система автоматичного чищення теплообмінника котла.
• Підключення Інтернет модуля.
• Система розпалювання.

6.1. Управління

Під час нормальної роботи регулятора на дисплеї видно фактичну температуру 
теплоносія у самій верхній точці котла.
Користуючись кнопками     і    можна змінювати задану температуру котла. 
Натиснення кнопки «Меню» перенесе користувача у меню налаштування вентилятора. 
На дисплеї світиться індикатор: 
• «Регулювання обертів» - користуючись кнопками    і   можна змінювати кількість 
обертів вентилятора у діапазоні від 10% до 100% потужності (шкала 01-10); 

• «Продувка» - користуючись тими ж кнопками виставляється час продуву, в секундах; 
• «Перерва продувки» - виставляється інтервал поміж продувкою, в секундах. 
Продувка потрібна для підтримання горіння палива в котлі в режими підтримки. 
По кожному меню можна рухатися, користуючись кнопками     і   . 
Натиснення кнопки «Меню» запустить введені данні (затвердить зміну параметрів). 
Натискання кнопки «ВИХІД» перенесе назад у головне меню. 

6.2. Температура системи 
Дисплей надає можливість переглянути фактичну температуру котла на контурі 
(системи). В даному меню користувач немає можливості змінювати 
температурні режими, вони є фактичними і виводяться на екран за допомогою 
температурних датчиків. 

6.3. Регулювання обертів 
Ручний режим (оберти турбіни): ця функція дозволяє користувачу обрати необхідний 
режим роботи обертами вентилятора.
Діапазон регуляції залежить від програми: в межах від 1 до 10 (можемо прийняти, що 
це ходи вентилятора). Чим вищий хід, тим більша частота обертів вентилятора, де 1 хід 
– це мінімум обертів, або 10 – максимум обертів вентилятора. 
Зміни діапазону ходів вентилятора виконуються за допомогою кнопок     і   . 

6.4. Контролер попередньо налаштований для роботи. Заводські налаштування є 
середніми і як правило в більшості випадків не потребують додаткових налаштувань.
Однак, для більш ефективної роботи котла та скорочення витрат палива необхідно 
пристосувати контролер до власних потреб. 

6.5. Монтаж. 
Контролер управління є встановленим на котлі виробником і додаткового монтажу не 
потребує

7. ВСТАНОВЛЕННЯ

УВАГА!
Встановлення та монтаж котла повинні проводити відповідні монтажні організації, 
або компетентні особи, які пройшли відповідне навчання, щодо встановлення 
твердопаливних опалювальних котлів! 

УВАГА! 
Після встановлення котла, компетентні особи (що монтували котел) обов’язково 
повинні виконати пуско-налагоджувальні роботи та продемонструвати 
працездатність котла, провести інструктаж користувача! 

7.1. Встановлення котлів, що працюють на твердому паливі, повинно виконуватися 
відповідно до діючих норм. 
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1. ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!
Дякуємо Вам за вибір опалювального котла торгової марки «КОТеко». При дотриманні 
умов встановлення та експлуатації даний виріб буде надійним джерелом дешевого 
тепла у Вашому приміщенні. 
Інструкція призначена як керівництво по встановленню, експлуатації і технічному 
обслуговуванні котла. Будь ласка, прочитайте її перед тим, як приступити до 
використання. 
2. ПРИЗНАЧЕННЯ, ПАЛИВО,  ТА ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ КОТЛА
Котел КТУО КОТеко з автоматичною подачею палива призначений для отримання 
гарячої води, що використовується в системах опалення та гарячого водопостачання 
відкритого типу на об’єктах промислового та побутового призначень. 
Основні види палива для котла:

1) Гранули з біомаси (пелети) з наступними характеристиками:

• Максимальний розмір гранул – не більше 30 мм
• Зольність – не більше 0,6%-до 1%
• Вологість – не більше 6%
• Наявність сірки – не більше 0,03%
• Діаметр 6-8 мм.

2) Вугілля «еко-горошок» з  наступними характеристиками:

• Сортамент - горіх,
• Тип 31 або 32 OII по стандарту PN91/G-04510
• Фракція – не більше 25 мм
• Калорійність – 24 Кдж/Кг
• Зольність – не більше 8%
• Вологість  - не більше 10%
• Наявність сірки – не більше 0,6%

Додаткове (резервне) паливо для котла:
 

 3) Кускова деревина

4) Паливні брикети

Подавання основного палива в котел здійснюється з паливного бункера за 
допомогою шнекового механізму. Інтенсивність горіння палива задається частотою 
обертання нагнітаючого вентилятора.

2.1. Заборонено використовувати в якості палива такі матеріали: 
• Вироби із ПВХ 
• Пластикові пляшки. 
• Будівельні матеріали. 
• Гумові вироби та автомобільні шини. 
• Тирсову масу 100% 
• Кускове вугілля

УВАГА!
Використання іншого типу палива, окрім основного, не гарантує нормальну роботу 
котла відповідно до параметрів, зазначених в «Технічних характеристиках», а також 
може негативно вплинути на функціонування котла або послужити причиною 
передчасного зношування й виходу з ладу його компонентів.

УВАГА! 
Використання іншого типу палива, крім основного (і альтернативного), розцінюється 
як неналежна експлуатація котла. Виробник знімає із себе будь-яку відповідальність 
за несправності, що виникли в результаті неналежної експлуатації котла. 

УВАГА! 
Котел повинен встановлюватися в системах відкритого типу (з відкритим 
розширювальним баком), для забезпечення роботи котла при номінальному тиску 
(див. «Технічні характеристики»).

3. БУДОВА КОТЛА

3.1. Котел (його корпус і основні частини) виготовлений зі сталевих листів та металевих 
труб. Стінки корпусу котла є цілісними елементами (без використання паяння). Така 
технологія (тобто відсутність щілин і прорізів) значно збільшує міцність і довговічність 
роботи котла. Обігрівальні канали знаходяться безпосередньо над місцем спалювання 
палива, що повністю виключає можливість виникнення диму. Продукти згоряння не 
розповсюджуються хаотично, а рухаються знизу доверху через пластини 
теплообмінника котла, що забезпечує більш високі результати роботи котла.

Економні твердопаливні котли

Котел являє собою суцільнозварну конструкцію,  основні компоненти якої:

1) Камера згорання;
2) Пальник;
3) Колесникова решітка, 
     для розташування дров, або брикетів;
4) Теплообмінник;
5) Димовивідний канал.

4. ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

4.1. Основною вимогою безпечної та якісної роботи котла є його правильне 
встановлення та підключення до системи опалення. 

4.2. Недотримання рекомендацій виробника відобразиться на безпеці роботи котла та 
зміні експлуатаційних характеристик. 
1) Котел необхідно встановлювати та експлуатувати згідно з вимогами даної 
настанови з експлуатації.
2) Заборонено розміщувати поблизу котла вибухові та легкозаймисті речовини. 
3) Обмежити до котла доступ дітей. 
4) Котел має бути встановлено у добре провітрюваних, не житлових приміщеннях. 
5) У систему опалення має бути вмонтований клапан зниження надмірного тиску 
(максимальним номіналом до 1,5 Бар). 
6) Температура води в системі не повинна перевищувати 85° С. 
7) Категорично забороняється вносити зміни у конструкцію котла.

УВАГА
В разі виникнення запитань пов’язаних з експлуатацією котла, звертайтеся до 
представника виробника у Вашому регіоні або в пункт сервісного обслуговування за 
номером +38(067) 238-38-17 

Не дотримання цих правил може призвести до серйозних наслідків та може 
спричинити втрату здоров’я або навіть життя.

5. УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ НА КОТЛІ
                                 
                       - Заземлення пристрою

                      - Напруга живлення 220 В.

6. КОНТРОЛЕР УПРАВЛІННЯ КОТЛОМ

Контролер управління котлом має наступні функції:
Робочі:
• Відображення фактичної температури теплоносія в котлі.
• Встановлення необхідної температури теплоносія в котлі.
• Відображення фактичної температури води в бойлері (ГВП).
• Встановлення необхідної температури води в бойлері ГВП.
• Тижневе встановлення температури теплоносія в котлі.
• Керування насосом системи опалення.
• Керування насосом бойлера ГВП.
• Керування режимами подавання палива.
• Керування обертами вентилятора наддуву .

Аварійні:
• Включення механізму подавання палива для протидії проникнення вогню в паливний 
бункер з наступним гасінням  котла.
• Включення всіх насосів на прокачування теплоносія через котел   при перевищенні 
температурою теплоносія заданого аварійного порогу температури.
• Відключення котла у випадку закінчення запасу палива.

Додаткові:
• Можливість підключення кімнатного регулятора температури.
• Можливість підключення GSM-модуля керування  котлом.
• Система золовидалення.
• Система автоматичного чищення теплообмінника котла.
• Підключення Інтернет модуля.
• Система розпалювання.

6.1. Управління

Під час нормальної роботи регулятора на дисплеї видно фактичну температуру 
теплоносія у самій верхній точці котла.
Користуючись кнопками     і    можна змінювати задану температуру котла. 
Натиснення кнопки «Меню» перенесе користувача у меню налаштування вентилятора. 
На дисплеї світиться індикатор: 
• «Регулювання обертів» - користуючись кнопками    і   можна змінювати кількість 
обертів вентилятора у діапазоні від 10% до 100% потужності (шкала 01-10); 

• «Продувка» - користуючись тими ж кнопками виставляється час продуву, в секундах; 
• «Перерва продувки» - виставляється інтервал поміж продувкою, в секундах. 
Продувка потрібна для підтримання горіння палива в котлі в режими підтримки. 
По кожному меню можна рухатися, користуючись кнопками     і   . 
Натиснення кнопки «Меню» запустить введені данні (затвердить зміну параметрів). 
Натискання кнопки «ВИХІД» перенесе назад у головне меню. 

6.2. Температура системи 
Дисплей надає можливість переглянути фактичну температуру котла на контурі 
(системи). В даному меню користувач немає можливості змінювати 
температурні режими, вони є фактичними і виводяться на екран за допомогою 
температурних датчиків. 

6.3. Регулювання обертів 
Ручний режим (оберти турбіни): ця функція дозволяє користувачу обрати необхідний 
режим роботи обертами вентилятора.
Діапазон регуляції залежить від програми: в межах від 1 до 10 (можемо прийняти, що 
це ходи вентилятора). Чим вищий хід, тим більша частота обертів вентилятора, де 1 хід 
– це мінімум обертів, або 10 – максимум обертів вентилятора. 
Зміни діапазону ходів вентилятора виконуються за допомогою кнопок     і   . 

6.4. Контролер попередньо налаштований для роботи. Заводські налаштування є 
середніми і як правило в більшості випадків не потребують додаткових налаштувань.
Однак, для більш ефективної роботи котла та скорочення витрат палива необхідно 
пристосувати контролер до власних потреб. 

6.5. Монтаж. 
Контролер управління є встановленим на котлі виробником і додаткового монтажу не 
потребує

7. ВСТАНОВЛЕННЯ

УВАГА!
Встановлення та монтаж котла повинні проводити відповідні монтажні організації, 
або компетентні особи, які пройшли відповідне навчання, щодо встановлення 
твердопаливних опалювальних котлів! 

УВАГА! 
Після встановлення котла, компетентні особи (що монтували котел) обов’язково 
повинні виконати пуско-налагоджувальні роботи та продемонструвати 
працездатність котла, провести інструктаж користувача! 

7.1. Встановлення котлів, що працюють на твердому паливі, повинно виконуватися 
відповідно до діючих норм. 
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1. ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!
Дякуємо Вам за вибір опалювального котла торгової марки «КОТеко». При дотриманні 
умов встановлення та експлуатації даний виріб буде надійним джерелом дешевого 
тепла у Вашому приміщенні. 
Інструкція призначена як керівництво по встановленню, експлуатації і технічному 
обслуговуванні котла. Будь ласка, прочитайте її перед тим, як приступити до 
використання. 
2. ПРИЗНАЧЕННЯ, ПАЛИВО,  ТА ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ КОТЛА
Котел КТУО КОТеко з автоматичною подачею палива призначений для отримання 
гарячої води, що використовується в системах опалення та гарячого водопостачання 
відкритого типу на об’єктах промислового та побутового призначень. 
Основні види палива для котла:

1) Гранули з біомаси (пелети) з наступними характеристиками:

• Максимальний розмір гранул – не більше 30 мм
• Зольність – не більше 0,6%-до 1%
• Вологість – не більше 6%
• Наявність сірки – не більше 0,03%
• Діаметр 6-8 мм.

2) Вугілля «еко-горошок» з  наступними характеристиками:

• Сортамент - горіх,
• Тип 31 або 32 OII по стандарту PN91/G-04510
• Фракція – не більше 25 мм
• Калорійність – 24 Кдж/Кг
• Зольність – не більше 8%
• Вологість  - не більше 10%
• Наявність сірки – не більше 0,6%

Додаткове (резервне) паливо для котла:
 

 3) Кускова деревина

4) Паливні брикети

Подавання основного палива в котел здійснюється з паливного бункера за 
допомогою шнекового механізму. Інтенсивність горіння палива задається частотою 
обертання нагнітаючого вентилятора.

2.1. Заборонено використовувати в якості палива такі матеріали: 
• Вироби із ПВХ 
• Пластикові пляшки. 
• Будівельні матеріали. 
• Гумові вироби та автомобільні шини. 
• Тирсову масу 100% 
• Кускове вугілля

УВАГА!
Використання іншого типу палива, окрім основного, не гарантує нормальну роботу 
котла відповідно до параметрів, зазначених в «Технічних характеристиках», а також 
може негативно вплинути на функціонування котла або послужити причиною 
передчасного зношування й виходу з ладу його компонентів.

УВАГА! 
Використання іншого типу палива, крім основного (і альтернативного), розцінюється 
як неналежна експлуатація котла. Виробник знімає із себе будь-яку відповідальність 
за несправності, що виникли в результаті неналежної експлуатації котла. 

УВАГА! 
Котел повинен встановлюватися в системах відкритого типу (з відкритим 
розширювальним баком), для забезпечення роботи котла при номінальному тиску 
(див. «Технічні характеристики»).

3. БУДОВА КОТЛА

3.1. Котел (його корпус і основні частини) виготовлений зі сталевих листів та металевих 
труб. Стінки корпусу котла є цілісними елементами (без використання паяння). Така 
технологія (тобто відсутність щілин і прорізів) значно збільшує міцність і довговічність 
роботи котла. Обігрівальні канали знаходяться безпосередньо над місцем спалювання 
палива, що повністю виключає можливість виникнення диму. Продукти згоряння не 
розповсюджуються хаотично, а рухаються знизу доверху через пластини 
теплообмінника котла, що забезпечує більш високі результати роботи котла.

Котел являє собою суцільнозварну конструкцію,  основні компоненти якої:

1) Камера згорання;
2) Пальник;
3) Колесникова решітка, 
     для розташування дров, або брикетів;
4) Теплообмінник;
5) Димовивідний канал.

4. ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

4.1. Основною вимогою безпечної та якісної роботи котла є його правильне 
встановлення та підключення до системи опалення. 

4.2. Недотримання рекомендацій виробника відобразиться на безпеці роботи котла та 
зміні експлуатаційних характеристик. 
1) Котел необхідно встановлювати та експлуатувати згідно з вимогами даної 
настанови з експлуатації.
2) Заборонено розміщувати поблизу котла вибухові та легкозаймисті речовини. 
3) Обмежити до котла доступ дітей. 
4) Котел має бути встановлено у добре провітрюваних, не житлових приміщеннях. 
5) У систему опалення має бути вмонтований клапан зниження надмірного тиску 
(максимальним номіналом до 1,5 Бар). 
6) Температура води в системі не повинна перевищувати 85° С. 
7) Категорично забороняється вносити зміни у конструкцію котла.

УВАГА
В разі виникнення запитань пов’язаних з експлуатацією котла, звертайтеся до 
представника виробника у Вашому регіоні або в пункт сервісного обслуговування за 
номером +38(067) 238-38-17 

Не дотримання цих правил може призвести до серйозних наслідків та може 
спричинити втрату здоров’я або навіть життя.

5. УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ НА КОТЛІ
                                 
                       - Заземлення пристрою

                      - Напруга живлення 220 В.

Економні твердопаливні котли

6. КОНТРОЛЕР УПРАВЛІННЯ КОТЛОМ

Контролер управління котлом має наступні функції:
Робочі:
• Відображення фактичної температури теплоносія в котлі.
• Встановлення необхідної температури теплоносія в котлі.
• Відображення фактичної температури води в бойлері (ГВП).
• Встановлення необхідної температури води в бойлері ГВП.
• Тижневе встановлення температури теплоносія в котлі.
• Керування насосом системи опалення.
• Керування насосом бойлера ГВП.
• Керування режимами подавання палива.
• Керування обертами вентилятора наддуву .

Аварійні:
• Включення механізму подавання палива для протидії проникнення вогню в паливний 
бункер з наступним гасінням  котла.
• Включення всіх насосів на прокачування теплоносія через котел   при перевищенні 
температурою теплоносія заданого аварійного порогу температури.
• Відключення котла у випадку закінчення запасу палива.

Додаткові:
• Можливість підключення кімнатного регулятора температури.
• Можливість підключення GSM-модуля керування  котлом.
• Система золовидалення.
• Система автоматичного чищення теплообмінника котла.
• Підключення Інтернет модуля.
• Система розпалювання.

6.1. Управління

Під час нормальної роботи регулятора на дисплеї видно фактичну температуру 
теплоносія у самій верхній точці котла.
Користуючись кнопками     і    можна змінювати задану температуру котла. 
Натиснення кнопки «Меню» перенесе користувача у меню налаштування вентилятора. 
На дисплеї світиться індикатор: 
• «Регулювання обертів» - користуючись кнопками    і   можна змінювати кількість 
обертів вентилятора у діапазоні від 10% до 100% потужності (шкала 01-10); 

• «Продувка» - користуючись тими ж кнопками виставляється час продуву, в секундах; 
• «Перерва продувки» - виставляється інтервал поміж продувкою, в секундах. 
Продувка потрібна для підтримання горіння палива в котлі в режими підтримки. 
По кожному меню можна рухатися, користуючись кнопками     і   . 
Натиснення кнопки «Меню» запустить введені данні (затвердить зміну параметрів). 
Натискання кнопки «ВИХІД» перенесе назад у головне меню. 

6.2. Температура системи 
Дисплей надає можливість переглянути фактичну температуру котла на контурі 
(системи). В даному меню користувач немає можливості змінювати 
температурні режими, вони є фактичними і виводяться на екран за допомогою 
температурних датчиків. 

6.3. Регулювання обертів 
Ручний режим (оберти турбіни): ця функція дозволяє користувачу обрати необхідний 
режим роботи обертами вентилятора.
Діапазон регуляції залежить від програми: в межах від 1 до 10 (можемо прийняти, що 
це ходи вентилятора). Чим вищий хід, тим більша частота обертів вентилятора, де 1 хід 
– це мінімум обертів, або 10 – максимум обертів вентилятора. 
Зміни діапазону ходів вентилятора виконуються за допомогою кнопок     і   . 

6.4. Контролер попередньо налаштований для роботи. Заводські налаштування є 
середніми і як правило в більшості випадків не потребують додаткових налаштувань.
Однак, для більш ефективної роботи котла та скорочення витрат палива необхідно 
пристосувати контролер до власних потреб. 

6.5. Монтаж. 
Контролер управління є встановленим на котлі виробником і додаткового монтажу не 
потребує

7. ВСТАНОВЛЕННЯ

УВАГА!
Встановлення та монтаж котла повинні проводити відповідні монтажні організації, 
або компетентні особи, які пройшли відповідне навчання, щодо встановлення 
твердопаливних опалювальних котлів! 

УВАГА! 
Після встановлення котла, компетентні особи (що монтували котел) обов’язково 
повинні виконати пуско-налагоджувальні роботи та продемонструвати 
працездатність котла, провести інструктаж користувача! 

7.1. Встановлення котлів, що працюють на твердому паливі, повинно виконуватися 
відповідно до діючих норм. 
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1. ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!
Дякуємо Вам за вибір опалювального котла торгової марки «КОТеко». При дотриманні 
умов встановлення та експлуатації даний виріб буде надійним джерелом дешевого 
тепла у Вашому приміщенні. 
Інструкція призначена як керівництво по встановленню, експлуатації і технічному 
обслуговуванні котла. Будь ласка, прочитайте її перед тим, як приступити до 
використання. 
2. ПРИЗНАЧЕННЯ, ПАЛИВО,  ТА ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ КОТЛА
Котел КТУО КОТеко з автоматичною подачею палива призначений для отримання 
гарячої води, що використовується в системах опалення та гарячого водопостачання 
відкритого типу на об’єктах промислового та побутового призначень. 
Основні види палива для котла:

1) Гранули з біомаси (пелети) з наступними характеристиками:

• Максимальний розмір гранул – не більше 30 мм
• Зольність – не більше 0,6%-до 1%
• Вологість – не більше 6%
• Наявність сірки – не більше 0,03%
• Діаметр 6-8 мм.

2) Вугілля «еко-горошок» з  наступними характеристиками:

• Сортамент - горіх,
• Тип 31 або 32 OII по стандарту PN91/G-04510
• Фракція – не більше 25 мм
• Калорійність – 24 Кдж/Кг
• Зольність – не більше 8%
• Вологість  - не більше 10%
• Наявність сірки – не більше 0,6%

Додаткове (резервне) паливо для котла:
 

 3) Кускова деревина

4) Паливні брикети

Подавання основного палива в котел здійснюється з паливного бункера за 
допомогою шнекового механізму. Інтенсивність горіння палива задається частотою 
обертання нагнітаючого вентилятора.

2.1. Заборонено використовувати в якості палива такі матеріали: 
• Вироби із ПВХ 
• Пластикові пляшки. 
• Будівельні матеріали. 
• Гумові вироби та автомобільні шини. 
• Тирсову масу 100% 
• Кускове вугілля

УВАГА!
Використання іншого типу палива, окрім основного, не гарантує нормальну роботу 
котла відповідно до параметрів, зазначених в «Технічних характеристиках», а також 
може негативно вплинути на функціонування котла або послужити причиною 
передчасного зношування й виходу з ладу його компонентів.

УВАГА! 
Використання іншого типу палива, крім основного (і альтернативного), розцінюється 
як неналежна експлуатація котла. Виробник знімає із себе будь-яку відповідальність 
за несправності, що виникли в результаті неналежної експлуатації котла. 

УВАГА! 
Котел повинен встановлюватися в системах відкритого типу (з відкритим 
розширювальним баком), для забезпечення роботи котла при номінальному тиску 
(див. «Технічні характеристики»).

3. БУДОВА КОТЛА

3.1. Котел (його корпус і основні частини) виготовлений зі сталевих листів та металевих 
труб. Стінки корпусу котла є цілісними елементами (без використання паяння). Така 
технологія (тобто відсутність щілин і прорізів) значно збільшує міцність і довговічність 
роботи котла. Обігрівальні канали знаходяться безпосередньо над місцем спалювання 
палива, що повністю виключає можливість виникнення диму. Продукти згоряння не 
розповсюджуються хаотично, а рухаються знизу доверху через пластини 
теплообмінника котла, що забезпечує більш високі результати роботи котла.

Котел являє собою суцільнозварну конструкцію,  основні компоненти якої:

1) Камера згорання;
2) Пальник;
3) Колесникова решітка, 
     для розташування дров, або брикетів;
4) Теплообмінник;
5) Димовивідний канал.

4. ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

4.1. Основною вимогою безпечної та якісної роботи котла є його правильне 
встановлення та підключення до системи опалення. 

4.2. Недотримання рекомендацій виробника відобразиться на безпеці роботи котла та 
зміні експлуатаційних характеристик. 
1) Котел необхідно встановлювати та експлуатувати згідно з вимогами даної 
настанови з експлуатації.
2) Заборонено розміщувати поблизу котла вибухові та легкозаймисті речовини. 
3) Обмежити до котла доступ дітей. 
4) Котел має бути встановлено у добре провітрюваних, не житлових приміщеннях. 
5) У систему опалення має бути вмонтований клапан зниження надмірного тиску 
(максимальним номіналом до 1,5 Бар). 
6) Температура води в системі не повинна перевищувати 85° С. 
7) Категорично забороняється вносити зміни у конструкцію котла.

УВАГА
В разі виникнення запитань пов’язаних з експлуатацією котла, звертайтеся до 
представника виробника у Вашому регіоні або в пункт сервісного обслуговування за 
номером +38(067) 238-38-17 

Не дотримання цих правил може призвести до серйозних наслідків та може 
спричинити втрату здоров’я або навіть життя.

5. УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ НА КОТЛІ
                                 
                       - Заземлення пристрою

                      - Напруга живлення 220 В.

6. КОНТРОЛЕР УПРАВЛІННЯ КОТЛОМ

Контролер управління котлом має наступні функції:
Робочі:
• Відображення фактичної температури теплоносія в котлі.
• Встановлення необхідної температури теплоносія в котлі.
• Відображення фактичної температури води в бойлері (ГВП).
• Встановлення необхідної температури води в бойлері ГВП.
• Тижневе встановлення температури теплоносія в котлі.
• Керування насосом системи опалення.
• Керування насосом бойлера ГВП.
• Керування режимами подавання палива.
• Керування обертами вентилятора наддуву .

Аварійні:
• Включення механізму подавання палива для протидії проникнення вогню в паливний 
бункер з наступним гасінням  котла.
• Включення всіх насосів на прокачування теплоносія через котел   при перевищенні 
температурою теплоносія заданого аварійного порогу температури.
• Відключення котла у випадку закінчення запасу палива.

Додаткові:
• Можливість підключення кімнатного регулятора температури.
• Можливість підключення GSM-модуля керування  котлом.
• Система золовидалення.
• Система автоматичного чищення теплообмінника котла.
• Підключення Інтернет модуля.
• Система розпалювання.

6.1. Управління

Під час нормальної роботи регулятора на дисплеї видно фактичну температуру 
теплоносія у самій верхній точці котла.
Користуючись кнопками     і    можна змінювати задану температуру котла. 
Натиснення кнопки «Меню» перенесе користувача у меню налаштування вентилятора. 
На дисплеї світиться індикатор: 
• «Регулювання обертів» - користуючись кнопками    і   можна змінювати кількість 
обертів вентилятора у діапазоні від 10% до 100% потужності (шкала 01-10); 

Економні твердопаливні котли

• «Продувка» - користуючись тими ж кнопками виставляється час продуву, в секундах; 
• «Перерва продувки» - виставляється інтервал поміж продувкою, в секундах. 
Продувка потрібна для підтримання горіння палива в котлі в режими підтримки. 
По кожному меню можна рухатися, користуючись кнопками     і   . 
Натиснення кнопки «Меню» запустить введені данні (затвердить зміну параметрів). 
Натискання кнопки «ВИХІД» перенесе назад у головне меню. 

6.2. Температура системи 
Дисплей надає можливість переглянути фактичну температуру котла на контурі 
(системи). В даному меню користувач немає можливості змінювати 
температурні режими, вони є фактичними і виводяться на екран за допомогою 
температурних датчиків. 

6.3. Регулювання обертів 
Ручний режим (оберти турбіни): ця функція дозволяє користувачу обрати необхідний 
режим роботи обертами вентилятора.
Діапазон регуляції залежить від програми: в межах від 1 до 10 (можемо прийняти, що 
це ходи вентилятора). Чим вищий хід, тим більша частота обертів вентилятора, де 1 хід 
– це мінімум обертів, або 10 – максимум обертів вентилятора. 
Зміни діапазону ходів вентилятора виконуються за допомогою кнопок     і   . 

6.4. Контролер попередньо налаштований для роботи. Заводські налаштування є 
середніми і як правило в більшості випадків не потребують додаткових налаштувань.
Однак, для більш ефективної роботи котла та скорочення витрат палива необхідно 
пристосувати контролер до власних потреб. 

6.5. Монтаж. 
Контролер управління є встановленим на котлі виробником і додаткового монтажу не 
потребує

7. ВСТАНОВЛЕННЯ

УВАГА!
Встановлення та монтаж котла повинні проводити відповідні монтажні організації, 
або компетентні особи, які пройшли відповідне навчання, щодо встановлення 
твердопаливних опалювальних котлів! 

УВАГА! 
Після встановлення котла, компетентні особи (що монтували котел) обов’язково 
повинні виконати пуско-налагоджувальні роботи та продемонструвати 
працездатність котла, провести інструктаж користувача! 

7.1. Встановлення котлів, що працюють на твердому паливі, повинно виконуватися 
відповідно до діючих норм. 
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1000 мм

1. ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!
Дякуємо Вам за вибір опалювального котла торгової марки «КОТеко». При дотриманні 
умов встановлення та експлуатації даний виріб буде надійним джерелом дешевого 
тепла у Вашому приміщенні. 
Інструкція призначена як керівництво по встановленню, експлуатації і технічному 
обслуговуванні котла. Будь ласка, прочитайте її перед тим, як приступити до 
використання. 
2. ПРИЗНАЧЕННЯ, ПАЛИВО,  ТА ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ КОТЛА
Котел КТУО КОТеко з автоматичною подачею палива призначений для отримання 
гарячої води, що використовується в системах опалення та гарячого водопостачання 
відкритого типу на об’єктах промислового та побутового призначень. 
Основні види палива для котла:

1) Гранули з біомаси (пелети) з наступними характеристиками:

• Максимальний розмір гранул – не більше 30 мм
• Зольність – не більше 0,6%-до 1%
• Вологість – не більше 6%
• Наявність сірки – не більше 0,03%
• Діаметр 6-8 мм.

2) Вугілля «еко-горошок» з  наступними характеристиками:

• Сортамент - горіх,
• Тип 31 або 32 OII по стандарту PN91/G-04510
• Фракція – не більше 25 мм
• Калорійність – 24 Кдж/Кг
• Зольність – не більше 8%
• Вологість  - не більше 10%
• Наявність сірки – не більше 0,6%

Додаткове (резервне) паливо для котла:
 

 3) Кускова деревина

4) Паливні брикети

Подавання основного палива в котел здійснюється з паливного бункера за 
допомогою шнекового механізму. Інтенсивність горіння палива задається частотою 
обертання нагнітаючого вентилятора.

2.1. Заборонено використовувати в якості палива такі матеріали: 
• Вироби із ПВХ 
• Пластикові пляшки. 
• Будівельні матеріали. 
• Гумові вироби та автомобільні шини. 
• Тирсову масу 100% 
• Кускове вугілля

УВАГА!
Використання іншого типу палива, окрім основного, не гарантує нормальну роботу 
котла відповідно до параметрів, зазначених в «Технічних характеристиках», а також 
може негативно вплинути на функціонування котла або послужити причиною 
передчасного зношування й виходу з ладу його компонентів.

УВАГА! 
Використання іншого типу палива, крім основного (і альтернативного), розцінюється 
як неналежна експлуатація котла. Виробник знімає із себе будь-яку відповідальність 
за несправності, що виникли в результаті неналежної експлуатації котла. 

УВАГА! 
Котел повинен встановлюватися в системах відкритого типу (з відкритим 
розширювальним баком), для забезпечення роботи котла при номінальному тиску 
(див. «Технічні характеристики»).

3. БУДОВА КОТЛА

3.1. Котел (його корпус і основні частини) виготовлений зі сталевих листів та металевих 
труб. Стінки корпусу котла є цілісними елементами (без використання паяння). Така 
технологія (тобто відсутність щілин і прорізів) значно збільшує міцність і довговічність 
роботи котла. Обігрівальні канали знаходяться безпосередньо над місцем спалювання 
палива, що повністю виключає можливість виникнення диму. Продукти згоряння не 
розповсюджуються хаотично, а рухаються знизу доверху через пластини 
теплообмінника котла, що забезпечує більш високі результати роботи котла.

Котел являє собою суцільнозварну конструкцію,  основні компоненти якої:

1) Камера згорання;
2) Пальник;
3) Колесникова решітка, 
     для розташування дров, або брикетів;
4) Теплообмінник;
5) Димовивідний канал.

4. ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

4.1. Основною вимогою безпечної та якісної роботи котла є його правильне 
встановлення та підключення до системи опалення. 

4.2. Недотримання рекомендацій виробника відобразиться на безпеці роботи котла та 
зміні експлуатаційних характеристик. 
1) Котел необхідно встановлювати та експлуатувати згідно з вимогами даної 
настанови з експлуатації.
2) Заборонено розміщувати поблизу котла вибухові та легкозаймисті речовини. 
3) Обмежити до котла доступ дітей. 
4) Котел має бути встановлено у добре провітрюваних, не житлових приміщеннях. 
5) У систему опалення має бути вмонтований клапан зниження надмірного тиску 
(максимальним номіналом до 1,5 Бар). 
6) Температура води в системі не повинна перевищувати 85° С. 
7) Категорично забороняється вносити зміни у конструкцію котла.

УВАГА
В разі виникнення запитань пов’язаних з експлуатацією котла, звертайтеся до 
представника виробника у Вашому регіоні або в пункт сервісного обслуговування за 
номером +38(067) 238-38-17 

Не дотримання цих правил може призвести до серйозних наслідків та може 
спричинити втрату здоров’я або навіть життя.

5. УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ НА КОТЛІ
                                 
                       - Заземлення пристрою

                      - Напруга живлення 220 В.

6. КОНТРОЛЕР УПРАВЛІННЯ КОТЛОМ

Контролер управління котлом має наступні функції:
Робочі:
• Відображення фактичної температури теплоносія в котлі.
• Встановлення необхідної температури теплоносія в котлі.
• Відображення фактичної температури води в бойлері (ГВП).
• Встановлення необхідної температури води в бойлері ГВП.
• Тижневе встановлення температури теплоносія в котлі.
• Керування насосом системи опалення.
• Керування насосом бойлера ГВП.
• Керування режимами подавання палива.
• Керування обертами вентилятора наддуву .

Аварійні:
• Включення механізму подавання палива для протидії проникнення вогню в паливний 
бункер з наступним гасінням  котла.
• Включення всіх насосів на прокачування теплоносія через котел   при перевищенні 
температурою теплоносія заданого аварійного порогу температури.
• Відключення котла у випадку закінчення запасу палива.

Додаткові:
• Можливість підключення кімнатного регулятора температури.
• Можливість підключення GSM-модуля керування  котлом.
• Система золовидалення.
• Система автоматичного чищення теплообмінника котла.
• Підключення Інтернет модуля.
• Система розпалювання.

6.1. Управління

Під час нормальної роботи регулятора на дисплеї видно фактичну температуру 
теплоносія у самій верхній точці котла.
Користуючись кнопками     і    можна змінювати задану температуру котла. 
Натиснення кнопки «Меню» перенесе користувача у меню налаштування вентилятора. 
На дисплеї світиться індикатор: 
• «Регулювання обертів» - користуючись кнопками    і   можна змінювати кількість 
обертів вентилятора у діапазоні від 10% до 100% потужності (шкала 01-10); 

• «Продувка» - користуючись тими ж кнопками виставляється час продуву, в секундах; 
• «Перерва продувки» - виставляється інтервал поміж продувкою, в секундах. 
Продувка потрібна для підтримання горіння палива в котлі в режими підтримки. 
По кожному меню можна рухатися, користуючись кнопками     і   . 
Натиснення кнопки «Меню» запустить введені данні (затвердить зміну параметрів). 
Натискання кнопки «ВИХІД» перенесе назад у головне меню. 

6.2. Температура системи 
Дисплей надає можливість переглянути фактичну температуру котла на контурі 
(системи). В даному меню користувач немає можливості змінювати 
температурні режими, вони є фактичними і виводяться на екран за допомогою 
температурних датчиків. 

6.3. Регулювання обертів 
Ручний режим (оберти турбіни): ця функція дозволяє користувачу обрати необхідний 
режим роботи обертами вентилятора.
Діапазон регуляції залежить від програми: в межах від 1 до 10 (можемо прийняти, що 
це ходи вентилятора). Чим вищий хід, тим більша частота обертів вентилятора, де 1 хід 
– це мінімум обертів, або 10 – максимум обертів вентилятора. 
Зміни діапазону ходів вентилятора виконуються за допомогою кнопок     і   . 

6.4. Контролер попередньо налаштований для роботи. Заводські налаштування є 
середніми і як правило в більшості випадків не потребують додаткових налаштувань.
Однак, для більш ефективної роботи котла та скорочення витрат палива необхідно 
пристосувати контролер до власних потреб. 

6.5. Монтаж. 
Контролер управління є встановленим на котлі виробником і додаткового монтажу не 
потребує

7. ВСТАНОВЛЕННЯ

УВАГА!
Встановлення та монтаж котла повинні проводити відповідні монтажні організації, 
або компетентні особи, які пройшли відповідне навчання, щодо встановлення 
твердопаливних опалювальних котлів! 

УВАГА! 
Після встановлення котла, компетентні особи (що монтували котел) обов’язково 
повинні виконати пуско-налагоджувальні роботи та продемонструвати 
працездатність котла, провести інструктаж користувача! 

7.1. Встановлення котлів, що працюють на твердому паливі, повинно виконуватися 
відповідно до діючих норм. 

Економні твердопаливні котли

7.2. Виробник рекомендує надійно забезпечити герметичність з’єднань 
димовідвідного каналу й приєднання димоходу до котла. Нещільності призводять до 
проникнення газів у приміщення котельні і є причиною втрати керованості горінням. 

7.3. Виробник рекомендує встановлювати трьохходовий клапан, для довговічної та 
ефективної роботи котла

УВАГА! 
Виробник не відповідає за неполадки й збиток, що виникли через неналежну 
герметичність приєднання домоходу до котла й підключення каналу виводу 
димових газів до загального димоходу.

УВАГА! 
Для забезпечення оптимальної тяги розміри димоходу (висота й діаметр) повинні 
відповідати параметрам, зазначеним в «ГРАФІКУ ВИБОРУ ДИМОХОДУ У 
ВІДПОВІДНОСТІ ЗІ СТАНДАРТОМ DIN 4705»

(мал. 2.1.) Графік вибору димоходу відповідності за стандартом DIN 4705
300
250

200

150

100
90
80
70
60

50

40
45
30

25
20

15

10

20
20

20

300

250

200

150

100

20
20
20
20
20

20

20
23
22

21
20

20

15
6 10 15 20 25

ВИСОТА ДИМОХОДУ (М)

Внутрішній діаметр
димоходу (мм)

ПО
ТУ

Ж
НІ

СТ
Ь 

КО
ТЛ

А

НЕ
О

БХ
ІД

НА
 Т

ЯГ
А 

(Р
а)

7.4. Котельня повинна бути досить 
просторою для забезпечення доступу 
для чищення котла й можливості 
проведення сервісних робіт. Висота 
стелі повинна становити не менше 2,2м. 

7.5. Для зручності проведення сервісних 
робіт і чищення котла, навколо котла 
повинна бути забезпечена достатня 
відстань для доступу до всіх його 
частин. Відстань повинна бути не 
менша за розміри, зазначені у схемі 
«Розташування котла»

Рекомендована схема
розміщення котла у приміщенні
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1. ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!
Дякуємо Вам за вибір опалювального котла торгової марки «КОТеко». При дотриманні 
умов встановлення та експлуатації даний виріб буде надійним джерелом дешевого 
тепла у Вашому приміщенні. 
Інструкція призначена як керівництво по встановленню, експлуатації і технічному 
обслуговуванні котла. Будь ласка, прочитайте її перед тим, як приступити до 
використання. 
2. ПРИЗНАЧЕННЯ, ПАЛИВО,  ТА ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ КОТЛА
Котел КТУО КОТеко з автоматичною подачею палива призначений для отримання 
гарячої води, що використовується в системах опалення та гарячого водопостачання 
відкритого типу на об’єктах промислового та побутового призначень. 
Основні види палива для котла:

1) Гранули з біомаси (пелети) з наступними характеристиками:

• Максимальний розмір гранул – не більше 30 мм
• Зольність – не більше 0,6%-до 1%
• Вологість – не більше 6%
• Наявність сірки – не більше 0,03%
• Діаметр 6-8 мм.

2) Вугілля «еко-горошок» з  наступними характеристиками:

• Сортамент - горіх,
• Тип 31 або 32 OII по стандарту PN91/G-04510
• Фракція – не більше 25 мм
• Калорійність – 24 Кдж/Кг
• Зольність – не більше 8%
• Вологість  - не більше 10%
• Наявність сірки – не більше 0,6%

Додаткове (резервне) паливо для котла:
 

 3) Кускова деревина

4) Паливні брикети

Подавання основного палива в котел здійснюється з паливного бункера за 
допомогою шнекового механізму. Інтенсивність горіння палива задається частотою 
обертання нагнітаючого вентилятора.

2.1. Заборонено використовувати в якості палива такі матеріали: 
• Вироби із ПВХ 
• Пластикові пляшки. 
• Будівельні матеріали. 
• Гумові вироби та автомобільні шини. 
• Тирсову масу 100% 
• Кускове вугілля

УВАГА!
Використання іншого типу палива, окрім основного, не гарантує нормальну роботу 
котла відповідно до параметрів, зазначених в «Технічних характеристиках», а також 
може негативно вплинути на функціонування котла або послужити причиною 
передчасного зношування й виходу з ладу його компонентів.

УВАГА! 
Використання іншого типу палива, крім основного (і альтернативного), розцінюється 
як неналежна експлуатація котла. Виробник знімає із себе будь-яку відповідальність 
за несправності, що виникли в результаті неналежної експлуатації котла. 

УВАГА! 
Котел повинен встановлюватися в системах відкритого типу (з відкритим 
розширювальним баком), для забезпечення роботи котла при номінальному тиску 
(див. «Технічні характеристики»).

3. БУДОВА КОТЛА

3.1. Котел (його корпус і основні частини) виготовлений зі сталевих листів та металевих 
труб. Стінки корпусу котла є цілісними елементами (без використання паяння). Така 
технологія (тобто відсутність щілин і прорізів) значно збільшує міцність і довговічність 
роботи котла. Обігрівальні канали знаходяться безпосередньо над місцем спалювання 
палива, що повністю виключає можливість виникнення диму. Продукти згоряння не 
розповсюджуються хаотично, а рухаються знизу доверху через пластини 
теплообмінника котла, що забезпечує більш високі результати роботи котла.

Котел являє собою суцільнозварну конструкцію,  основні компоненти якої:

1) Камера згорання;
2) Пальник;
3) Колесникова решітка, 
     для розташування дров, або брикетів;
4) Теплообмінник;
5) Димовивідний канал.

4. ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

4.1. Основною вимогою безпечної та якісної роботи котла є його правильне 
встановлення та підключення до системи опалення. 

4.2. Недотримання рекомендацій виробника відобразиться на безпеці роботи котла та 
зміні експлуатаційних характеристик. 
1) Котел необхідно встановлювати та експлуатувати згідно з вимогами даної 
настанови з експлуатації.
2) Заборонено розміщувати поблизу котла вибухові та легкозаймисті речовини. 
3) Обмежити до котла доступ дітей. 
4) Котел має бути встановлено у добре провітрюваних, не житлових приміщеннях. 
5) У систему опалення має бути вмонтований клапан зниження надмірного тиску 
(максимальним номіналом до 1,5 Бар). 
6) Температура води в системі не повинна перевищувати 85° С. 
7) Категорично забороняється вносити зміни у конструкцію котла.

УВАГА
В разі виникнення запитань пов’язаних з експлуатацією котла, звертайтеся до 
представника виробника у Вашому регіоні або в пункт сервісного обслуговування за 
номером +38(067) 238-38-17 

Не дотримання цих правил може призвести до серйозних наслідків та може 
спричинити втрату здоров’я або навіть життя.

5. УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ НА КОТЛІ
                                 
                       - Заземлення пристрою

                      - Напруга живлення 220 В.

6. КОНТРОЛЕР УПРАВЛІННЯ КОТЛОМ

Контролер управління котлом має наступні функції:
Робочі:
• Відображення фактичної температури теплоносія в котлі.
• Встановлення необхідної температури теплоносія в котлі.
• Відображення фактичної температури води в бойлері (ГВП).
• Встановлення необхідної температури води в бойлері ГВП.
• Тижневе встановлення температури теплоносія в котлі.
• Керування насосом системи опалення.
• Керування насосом бойлера ГВП.
• Керування режимами подавання палива.
• Керування обертами вентилятора наддуву .

Аварійні:
• Включення механізму подавання палива для протидії проникнення вогню в паливний 
бункер з наступним гасінням  котла.
• Включення всіх насосів на прокачування теплоносія через котел   при перевищенні 
температурою теплоносія заданого аварійного порогу температури.
• Відключення котла у випадку закінчення запасу палива.

Додаткові:
• Можливість підключення кімнатного регулятора температури.
• Можливість підключення GSM-модуля керування  котлом.
• Система золовидалення.
• Система автоматичного чищення теплообмінника котла.
• Підключення Інтернет модуля.
• Система розпалювання.

6.1. Управління

Під час нормальної роботи регулятора на дисплеї видно фактичну температуру 
теплоносія у самій верхній точці котла.
Користуючись кнопками     і    можна змінювати задану температуру котла. 
Натиснення кнопки «Меню» перенесе користувача у меню налаштування вентилятора. 
На дисплеї світиться індикатор: 
• «Регулювання обертів» - користуючись кнопками    і   можна змінювати кількість 
обертів вентилятора у діапазоні від 10% до 100% потужності (шкала 01-10); 

• «Продувка» - користуючись тими ж кнопками виставляється час продуву, в секундах; 
• «Перерва продувки» - виставляється інтервал поміж продувкою, в секундах. 
Продувка потрібна для підтримання горіння палива в котлі в режими підтримки. 
По кожному меню можна рухатися, користуючись кнопками     і   . 
Натиснення кнопки «Меню» запустить введені данні (затвердить зміну параметрів). 
Натискання кнопки «ВИХІД» перенесе назад у головне меню. 

6.2. Температура системи 
Дисплей надає можливість переглянути фактичну температуру котла на контурі 
(системи). В даному меню користувач немає можливості змінювати 
температурні режими, вони є фактичними і виводяться на екран за допомогою 
температурних датчиків. 

6.3. Регулювання обертів 
Ручний режим (оберти турбіни): ця функція дозволяє користувачу обрати необхідний 
режим роботи обертами вентилятора.
Діапазон регуляції залежить від програми: в межах від 1 до 10 (можемо прийняти, що 
це ходи вентилятора). Чим вищий хід, тим більша частота обертів вентилятора, де 1 хід 
– це мінімум обертів, або 10 – максимум обертів вентилятора. 
Зміни діапазону ходів вентилятора виконуються за допомогою кнопок     і   . 

6.4. Контролер попередньо налаштований для роботи. Заводські налаштування є 
середніми і як правило в більшості випадків не потребують додаткових налаштувань.
Однак, для більш ефективної роботи котла та скорочення витрат палива необхідно 
пристосувати контролер до власних потреб. 

6.5. Монтаж. 
Контролер управління є встановленим на котлі виробником і додаткового монтажу не 
потребує

7. ВСТАНОВЛЕННЯ

УВАГА!
Встановлення та монтаж котла повинні проводити відповідні монтажні організації, 
або компетентні особи, які пройшли відповідне навчання, щодо встановлення 
твердопаливних опалювальних котлів! 

УВАГА! 
Після встановлення котла, компетентні особи (що монтували котел) обов’язково 
повинні виконати пуско-налагоджувальні роботи та продемонструвати 
працездатність котла, провести інструктаж користувача! 

7.1. Встановлення котлів, що працюють на твердому паливі, повинно виконуватися 
відповідно до діючих норм. 

Економні твердопаливні котли

7.6. У котельні не повинно бути ніяких кабелів або електроустановок, не пов’язаних з 
котлом.1

7.7. Для підключення каналу виводу димових газів до загального димоходу необхідно 
одержати спеціальний дозвіл від органів захисту навколишнього середовища. 

7.8. Відповідно до вимог стандарту PNN 303-5, разом з котлом повинен 
установлюватися розширювальний бак. Розміри баку наведені в пункті 4.2.5. 
зазначеного стандарту. 

7.9. Порядок монтажу: 
• Встановити котел на горизонтальну термостійку поверхню (ТЕМПЕРАТУРА ПІДЛОГИ 
ПІД КОТЛОМ ДО 50 0С) 
• Встановити вихідний канал у приймальне вікно димоходу, попередньо впевнившись 
в наявності тяги в димоході.
• Під’єднати котел до системи опалення.
• Упевнитись у герметичності з’єднань. 
• Перевірка тяги на котлах здійснюється за допомогою спеціальних приладів і має 
відповідати 20-25 Па. 
• Заповнити систему водою через підживлювальний кран, до появи води у 
розширювальному баку. 
• Провести пробний запуск котла, в разі виникнення задимленості у приміщенні 
необхідно виконати регулювання дверцят див. п.15, та досягти герметичності при їх 
закриванні.

УВАГА!
Виробник рекомендує встановлювати блок безперебійного живлення, або 
дизельний генератор, для запобігання можливого раптового вимикання 
електроенергії в загальній мережі!

УВАГА! 
Якісно виготовлений димохід – є одною із основних умов якісної роботи 
опалювальної системи. Димохід повинен забезпечити постійну тягу не залежно від 
зовнішньої температури та напрямку повітря. 

УВАГА! 
95% всіх можливих негараздів роботи котлів пов’язані з неправильно спроектованим 
та змонтованим димоходом. 

УВАГА!
Висота труби димоходу повинна бути вищою кромки даху будинку мінімум на 0,5м 

УВАГА!
Виробник не несе відповідальності за неправильне встановлення котла, відсутність 
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1. ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!
Дякуємо Вам за вибір опалювального котла торгової марки «КОТеко». При дотриманні 
умов встановлення та експлуатації даний виріб буде надійним джерелом дешевого 
тепла у Вашому приміщенні. 
Інструкція призначена як керівництво по встановленню, експлуатації і технічному 
обслуговуванні котла. Будь ласка, прочитайте її перед тим, як приступити до 
використання. 
2. ПРИЗНАЧЕННЯ, ПАЛИВО,  ТА ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ КОТЛА
Котел КТУО КОТеко з автоматичною подачею палива призначений для отримання 
гарячої води, що використовується в системах опалення та гарячого водопостачання 
відкритого типу на об’єктах промислового та побутового призначень. 
Основні види палива для котла:

1) Гранули з біомаси (пелети) з наступними характеристиками:

• Максимальний розмір гранул – не більше 30 мм
• Зольність – не більше 0,6%-до 1%
• Вологість – не більше 6%
• Наявність сірки – не більше 0,03%
• Діаметр 6-8 мм.

2) Вугілля «еко-горошок» з  наступними характеристиками:

• Сортамент - горіх,
• Тип 31 або 32 OII по стандарту PN91/G-04510
• Фракція – не більше 25 мм
• Калорійність – 24 Кдж/Кг
• Зольність – не більше 8%
• Вологість  - не більше 10%
• Наявність сірки – не більше 0,6%

Додаткове (резервне) паливо для котла:
 

 3) Кускова деревина

4) Паливні брикети

Подавання основного палива в котел здійснюється з паливного бункера за 
допомогою шнекового механізму. Інтенсивність горіння палива задається частотою 
обертання нагнітаючого вентилятора.

2.1. Заборонено використовувати в якості палива такі матеріали: 
• Вироби із ПВХ 
• Пластикові пляшки. 
• Будівельні матеріали. 
• Гумові вироби та автомобільні шини. 
• Тирсову масу 100% 
• Кускове вугілля

УВАГА!
Використання іншого типу палива, окрім основного, не гарантує нормальну роботу 
котла відповідно до параметрів, зазначених в «Технічних характеристиках», а також 
може негативно вплинути на функціонування котла або послужити причиною 
передчасного зношування й виходу з ладу його компонентів.

УВАГА! 
Використання іншого типу палива, крім основного (і альтернативного), розцінюється 
як неналежна експлуатація котла. Виробник знімає із себе будь-яку відповідальність 
за несправності, що виникли в результаті неналежної експлуатації котла. 

УВАГА! 
Котел повинен встановлюватися в системах відкритого типу (з відкритим 
розширювальним баком), для забезпечення роботи котла при номінальному тиску 
(див. «Технічні характеристики»).

3. БУДОВА КОТЛА

3.1. Котел (його корпус і основні частини) виготовлений зі сталевих листів та металевих 
труб. Стінки корпусу котла є цілісними елементами (без використання паяння). Така 
технологія (тобто відсутність щілин і прорізів) значно збільшує міцність і довговічність 
роботи котла. Обігрівальні канали знаходяться безпосередньо над місцем спалювання 
палива, що повністю виключає можливість виникнення диму. Продукти згоряння не 
розповсюджуються хаотично, а рухаються знизу доверху через пластини 
теплообмінника котла, що забезпечує більш високі результати роботи котла.

Котел являє собою суцільнозварну конструкцію,  основні компоненти якої:

1) Камера згорання;
2) Пальник;
3) Колесникова решітка, 
     для розташування дров, або брикетів;
4) Теплообмінник;
5) Димовивідний канал.

4. ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

4.1. Основною вимогою безпечної та якісної роботи котла є його правильне 
встановлення та підключення до системи опалення. 

4.2. Недотримання рекомендацій виробника відобразиться на безпеці роботи котла та 
зміні експлуатаційних характеристик. 
1) Котел необхідно встановлювати та експлуатувати згідно з вимогами даної 
настанови з експлуатації.
2) Заборонено розміщувати поблизу котла вибухові та легкозаймисті речовини. 
3) Обмежити до котла доступ дітей. 
4) Котел має бути встановлено у добре провітрюваних, не житлових приміщеннях. 
5) У систему опалення має бути вмонтований клапан зниження надмірного тиску 
(максимальним номіналом до 1,5 Бар). 
6) Температура води в системі не повинна перевищувати 85° С. 
7) Категорично забороняється вносити зміни у конструкцію котла.

УВАГА
В разі виникнення запитань пов’язаних з експлуатацією котла, звертайтеся до 
представника виробника у Вашому регіоні або в пункт сервісного обслуговування за 
номером +38(067) 238-38-17 

Не дотримання цих правил може призвести до серйозних наслідків та може 
спричинити втрату здоров’я або навіть життя.

5. УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ НА КОТЛІ
                                 
                       - Заземлення пристрою

                      - Напруга живлення 220 В.

6. КОНТРОЛЕР УПРАВЛІННЯ КОТЛОМ

Контролер управління котлом має наступні функції:
Робочі:
• Відображення фактичної температури теплоносія в котлі.
• Встановлення необхідної температури теплоносія в котлі.
• Відображення фактичної температури води в бойлері (ГВП).
• Встановлення необхідної температури води в бойлері ГВП.
• Тижневе встановлення температури теплоносія в котлі.
• Керування насосом системи опалення.
• Керування насосом бойлера ГВП.
• Керування режимами подавання палива.
• Керування обертами вентилятора наддуву .

Аварійні:
• Включення механізму подавання палива для протидії проникнення вогню в паливний 
бункер з наступним гасінням  котла.
• Включення всіх насосів на прокачування теплоносія через котел   при перевищенні 
температурою теплоносія заданого аварійного порогу температури.
• Відключення котла у випадку закінчення запасу палива.

Додаткові:
• Можливість підключення кімнатного регулятора температури.
• Можливість підключення GSM-модуля керування  котлом.
• Система золовидалення.
• Система автоматичного чищення теплообмінника котла.
• Підключення Інтернет модуля.
• Система розпалювання.

6.1. Управління

Під час нормальної роботи регулятора на дисплеї видно фактичну температуру 
теплоносія у самій верхній точці котла.
Користуючись кнопками     і    можна змінювати задану температуру котла. 
Натиснення кнопки «Меню» перенесе користувача у меню налаштування вентилятора. 
На дисплеї світиться індикатор: 
• «Регулювання обертів» - користуючись кнопками    і   можна змінювати кількість 
обертів вентилятора у діапазоні від 10% до 100% потужності (шкала 01-10); 

• «Продувка» - користуючись тими ж кнопками виставляється час продуву, в секундах; 
• «Перерва продувки» - виставляється інтервал поміж продувкою, в секундах. 
Продувка потрібна для підтримання горіння палива в котлі в режими підтримки. 
По кожному меню можна рухатися, користуючись кнопками     і   . 
Натиснення кнопки «Меню» запустить введені данні (затвердить зміну параметрів). 
Натискання кнопки «ВИХІД» перенесе назад у головне меню. 

6.2. Температура системи 
Дисплей надає можливість переглянути фактичну температуру котла на контурі 
(системи). В даному меню користувач немає можливості змінювати 
температурні режими, вони є фактичними і виводяться на екран за допомогою 
температурних датчиків. 

6.3. Регулювання обертів 
Ручний режим (оберти турбіни): ця функція дозволяє користувачу обрати необхідний 
режим роботи обертами вентилятора.
Діапазон регуляції залежить від програми: в межах від 1 до 10 (можемо прийняти, що 
це ходи вентилятора). Чим вищий хід, тим більша частота обертів вентилятора, де 1 хід 
– це мінімум обертів, або 10 – максимум обертів вентилятора. 
Зміни діапазону ходів вентилятора виконуються за допомогою кнопок     і   . 

6.4. Контролер попередньо налаштований для роботи. Заводські налаштування є 
середніми і як правило в більшості випадків не потребують додаткових налаштувань.
Однак, для більш ефективної роботи котла та скорочення витрат палива необхідно 
пристосувати контролер до власних потреб. 

6.5. Монтаж. 
Контролер управління є встановленим на котлі виробником і додаткового монтажу не 
потребує

7. ВСТАНОВЛЕННЯ

УВАГА!
Встановлення та монтаж котла повинні проводити відповідні монтажні організації, 
або компетентні особи, які пройшли відповідне навчання, щодо встановлення 
твердопаливних опалювальних котлів! 

УВАГА! 
Після встановлення котла, компетентні особи (що монтували котел) обов’язково 
повинні виконати пуско-налагоджувальні роботи та продемонструвати 
працездатність котла, провести інструктаж користувача! 

7.1. Встановлення котлів, що працюють на твердому паливі, повинно виконуватися 
відповідно до діючих норм. 
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тяги димоходу, та інші несправності не пов’язанні з конструкцією котла!

УВАГА! 
Забороняється використовувати трубопровідні з’єднання котлів як поручні при 
переміщенні котла! 

УВАГА! 
Неправильне обладнання і використання димоходу або відхилення від правил 
підключення до нього котла, може стати причиною незадовільної роботи котла або 
привести до виникнення пожежі. 

8. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОТЛІВ КТУО «КОТЕКО»*

* при дотриманні схеми монтажу рекомендованої виробником, застосуванням 
теплоаккумулюючої ємності.
**Дані приведенні на основі тестових випробувань в лабораторії виробника, фактичні 
дані споживання, в залежності від системи опалення, можуть змінюватися в ту чи іншу 
сторону.
*** бункер виготовляється індивідуально під замовника

Показник Од. 
Вим. Значення

Номінальна 
потужність кВт. 17 30 50 80 98 130 150 200

ККД* % 90

Споживання 
пелет/доба**

кг 45 72 176 265 320 460 529 706

Робочий тиск в 
системі опалення, не 

більше
Бар 0,7-1,5

Габаритні розміри, не більше

довжина (глибина) мм. 775 1170 1370 1680 1710 1800 1950 2310

ширина мм. 1150 1130 1500 1770 2240 1995 1889 2146

висота мм. 1435 1420 1700 1650 1670 1740 1800 1860

Діаметр димоходу мм 127 180 180 270 275 275 325 340

Вага, не більше кг 311 485 650 896 1225 1295 1340 1950

Об'єм паливного 
бункеру м. куб 0,22 0,22 0,7 0,36 1,3 1,3 -*** -***

Потужність 
вентилятора Вт. 40 40 80 160 160 500

Напруга живлення В 220

Під'єдувальні розміри Дюйм 1,5 1,5 2 2 2,5 2,5 2,5 2,5

Розрідження за 
котлом, не більше Па 20 25 40 40 40 40 47 53

Об'єм води в котлі л. 70 100 200 220 380 380 650 730

Рекомендований 
(максимальний) 

об'єм води у системі
л. 120 150 300 550 720 790 850 1270

10



Економні твердопаливні котли

9. НАЙПОШИРЕНІШІ СХЕМИ ВСТАНОВЛЕННЯ КОТЛІВ КТУО КОТЕКО

Схема встановлення котла з чотирьохходовим клапаном та бойлером ГВП в 
опалювальній системі:

1) Чотириходовий змішувальний клапан; 
2) Насос циркуляційний; 
3) Датчик кімнатної температури; 
4) Котел; 
5) Нагрівальний елемент; 
6) Бойлер ГВП; 
7) Диференційний клапан; 
8) Відкритий розширювальний бак; 
9) Вихід ГВП; 
10) Вхід холодної води.

УВАГА! Чотириходовий змішувальний клапан «1» необхідно відрегулювати в 
положення 50% змішування. 

Найпоширеніша схема системи опалювання з природною циркуляцією представлена 
на мал. 3.2. 

(Мал. 3.2.) Схема встановлення котла в систему опалення з природною циркуляцією 
теплоносія:

1) Котел; 
2) Опалювальні прилади; 
3) Подаючий трубопровід; 
4) Замкова арматура; 
5) Розширювальний бак; 
6) Зворотний трубопровід; 
7) Підживлюючий трубопровід; 
8) Дренажний трубопровід; 
9) Фільтр.
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10. ЗАПУСК КОТЛА В ЕКСПЛУАТАЦІЮ
10.1. Підготовка і запуск котла 
Перший запуск котла в експлуатацію проводиться представниками монтажної 
організації, які після закінчення пуско-налагоджувальних робіт ставлять відповідну 
відмітку в контрольному талоні про введення в експлуатацію. 

10.2. Перед введенням котла в експлуатацію необхідно: 
• ознайомитися з керівництвом по експлуатації. Управління роботою котла 
здійснювати в строгій відповідності з даним керівництвом; 
• провітрити приміщення протягом 15 хвилин; 
• перевірити наявність тяги в димоході.

10.3. Запуск.
• Завантажуємо паливо в бункер котла
• Вмикаємо блок управління натиснувши на перемикач «Сеть» і чекаємо 1-3 секунди до 
появи напису ТЕСН, після чого натискаємо клавішу «Опції» для переходу до головного 
екрану.
• Повторно натискаємо клавішу «Опції» на блоці керування.
• Стрілкою «Вниз» переходимо до меню «Ручний режим» (3 натиски).
• Знову натискаємо клавішу «Опції» для входу в підменю ручного режиму.
• Вибираємо меню «Tiektuvas» (подавач) знову натиснувши клавішу «опції»

Все, подавач почав подавати паливо з бункеру до ретортного пальника. 
Цей процес може зайняти кільки хвилин (будь-ласка, не відходьте від котла на протязі 
цього часу). Після утворення над верхньою частиною пальника гірки палива висотою  
1.5-3 см.(див. Мал №1) слід вимкнути подавач «Tiektuvas» знову натиснувши клавішу 
«Опції».
Після цього, підпаліть паливо в пальнику. (Для кращого розгортання палива, можна 
увімкнути вентилятор наддуву у ручному режимі. Для цього у меню «Ручний режим» 
перейдіть до пункту «Вентилятор» натиснувши клавішу «Вниз» два рази, та на меню 
«Вентилятор» натисніть клавішу «Опції». Після цього перейдіть в меню «Сила наддуву» 
натиснувши клавішу «Вгору» один раз та клавішу «Опції». У меню «Сила наддуву» 
клавішами «Вверх» та «Вниз» ви зможете регулювати силу подавання повітря в 
відсотковій шкалі від 1 до 100%, для затвердження змін натисніть клавішу «Опції».
Після повного розгорання палива (вся поверхня пальника покрита шаром тліючого 
палива), натисніть клавішу «Вихід» два рази, для того, щоб перейти на основний екран, 
та клавішами «Вверх» і «Вниз» задайте необхідну температуру теплоносія.
Мал. №1 – Оптимальна висота палива у пальнику.

Занадто велика
кількість палива

Правильна висота
шару

Недостатня кількість
палива
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10.4. Вимкнення котла.

10.4.1. Перейти в ручний режим керування:

• Натискаємо клавішу «Опції»;
• Стрілкою «Вниз» переходимо до меню «Ручний режим» (3 натиски);
• Знову натискаємо клавішу «Опції» для входу в підменю ручного режиму;
• Вибираємо меню «Tiektuvas» (подавач) знову натиснувши клавішу «Опції».

Після того як тліюче паливо буде вигорнуто з пальника вимкнути шнек подачі палива та 
вимкнути котел натиснувши клавішу «Сеть». Дочекатись повного догорання залишків 
палива на дні камери згорання.

10.5. Перед запуском котла в експлуатацію необхідно ретельно перевірити різьбові 
з’єднання на герметичність, рівень води в центральній опалювальній системі й 
установити робочі параметри котла. 

УВАГА! 
Обов’язково перед запуском котла в експлуатацію необхідно ознайомитися з даною 
інструкцією по експлуатації.

УВАГА! 
Заборонено вмикати вентилятор, якщо верхні дверцята відчинені! 

10.6. Вимикання котла. 
Котел вимикається натисканням на вимикач живлення або автоматично, коли 
закінчується запас палива. 

10.7. Аварійна зупинка котла. 

В разі виникнення аварійних  ситуацій, таких  як:

- перевищення температури води більше 100 Сo;
- тріщини частин чи устаткування;
- втрата об’єму води у системі;
- вихід з ладу блоку керування котлом та запобіжного обладнання;
- різке збільшення тиску.

Потрібно  виконати такі  дії:

- вимкнути подачу палива з бункера котла;
- понизити температуру циркуляційної води шляхом введення в систему холодної води 
( як при наповненні);
- загасити паливо в пальнику вуглекислотним вогнегасником.
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Передбачаючи такі ситуації, варто розглянути можливість установки акумулятора 
тепла, здатного узяти надлишок теплової енергії, що неминуче виникає в таких 
ситуаціях

УВАГА ! 
Забороняється гасити розжарене паливо водою. 

11. ОПИС ПОДАВАЧА.

11.1. Конструкція подавача.
• Зовнішні частини редуктора (корпус), і корпус двигуна, виконані з алюмінію. Редуктор 
наповнений синтетичним маслом, що не вимагає заміни протягом всього періоду 
експлуатації. 
• Редуктор з’єднаний зі шнековим подавачем за допомогою механічного запобіжника 
який руйнується у випадку блокування шнека. Даний запобіжник являє собою (болт M 
5 з неповною різьбою, оцинкований, клас міцності 5.8). 

УВАГА!!!
Застосування інших запобіжників недопустиме, та може викликати ушкодження 
редуктора або електродвигуна й спричиняє втрату гарантії!

• Шнек призначений для подачі палива з бункера в нижню частину реторти.

11.2. Конструкція реторти.
Реторта з розташованими належним чином соплами первинного повітря становить 
один монолітний вузол. Сопла реторти, через які подається первинне повітря, виконані 
із сірого чавуну.

11.3. Експлуатація подавача.
Під час експлуатації подавача слід звернути увагу на наступні аспекти:

• Кількість повітря, що подається нагнітальним вентилятором, повинне відповідати 
інтенсивності горіння палива в реторті.
• В першу чергу необхідно звернути увагу на полум’я в пальнику:

• Червоний вогонь, що димить, свідчить про недостатній приток повітря
• Світлий білий вогонь вказує на занадто сильний притік повітря
• Вогонь горить належним чином, якщо ми бачимо чисте полум’я 
інтенсивно-жовтого кольору.

Інструкція з обслуговування  подавача  для користувача.

11.4. Щотижневе сервісне обслуговування:

• Відкривати дверцята й перевіряти стан вогню.
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• Час від часу видаляти продукти згорання, котрі  утворюються в  пальнику.
• Перевіряти рівень палива в бункері.

11.5. Щомісячне обслуговування сервісне обслуговування

Виконувати щотижневі сервісні процедури згідно п. 11.4, а крім того:
• Контролювати нагромадження залишків продуктів згорання у реторті, при 
необхідності погасити пальник і вичистити реторту.
• Перевірити,чи не накопичується у паливному бункері й захисній трубі подавача 
паливні відходи (зола, сажа), в разі накопичення вилучити їх.
• Перевірити стан сопел (металеві патрубки над пальником у середині котла) для 
повітря й прохідність вихідних отворів для повітря.

11.6. Обслуговування раз в 6 місяців. (по закінченню та перед початком 
опалювального сезону)

• Після закінчення кожного опалювального сезону, пальник необхідно промити теплою 
технічною водою.
• Раз у квартал (під час неопалювального сезону) необхідно запускати шнек на 15 
хвилин. Це дозволить уникнути блокування (закисання) шнеку усередині труби 
подавача.
• Очистити трубу від залишків вугілля, спорожнити контейнер, вичистити реторту, 
зняти нижню кришку, вилучити золу.

Фото інструкція по демонтуванню пальника, для проведення сервісного 
обслуговування та консервації

1) Вийняти поворотне жаростійке кільце
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2) Зняти подавач, відвернувши 4 болта          3) Демонтувати редуктор з шнеком 
M10, що кріплять подавач до пальника.        шнеком (відвернувши 4 болта M8)

 

5) Роз’єднати редуктор і шнек (знявши запобіжник ), змазати стрижень шнека й 
внутрішню втулку редуктора мастилом Літол-24  для запобігання їх зношування. Для 
з монтування подавача слід виконати описані дії у зворотному порядку.

 

 

Особливу увагу слід звернути на центрування поворотного обода усередині 
пальника ( для центрування служать 4 болта M10)
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Увага! Не затягувати ці болти після кріплення пальника.

11.7. Збої електроживлення або насоса. 
Під час роботи котла існує ризик переривання електроживлення або блокування 
циркуляційного насоса. Якщо збій відбувся, необхідно негайно припинити подачу 
палива в котел (див. п. 10,5). Якщо котел приєднаний до системи із примусовою 
циркуляцією (з насосами), при перериванні електроживлення автоматично 
відключиться вентилятор і циркуляційний насос.
Недостатня передача тепла від котла може викликати кипіння води в котлі.
Щоб уникнути подібної ситуації, рекомендується приєднати додатковий накопичувач 
тепла (бойлер, теплоакумулятор), здатний прийняти теоретичну мінімальну теплову 
потужність котла через гравітаційну циркуляцію. Припустимий споживач тепла 
залежить від розмірів котла: наприклад, для котлів потужністю 25 кВт необхідно 
встановлювати споживач тепла з мінімальною потужністю 5кВт. Це захистить котел від 
надмірного підвищення температури. 

УВАГА! 
Для захисту регулятора котла й інших електронних складових від перепадів напруги 
в мережі, використовуйте стабілізатор напруги. 
З питань встановлення та експлуатації котла, звертайтеся до сервісної служби за 
телефоном: (067) 238-38-17. 

12. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ В КОТЛІ

12.1.  Дуже важлива підтримка правильної температури в котлі в процесі експлуатації. 
Для забезпечення оптимального процесу горіння температура котлової води повинна 
бути близько 55-70°С. 

12.2. Під час опалювального сезону, при підвищеній потребі в теплі, іноді 
спостерігається зменшення температури теплоносія у зворотній лінії. Якщо різниця між 
температурою опалювальної води на виході з котла й температурою теплоносія у 
зворотній магістралі на вході в котел перевищує 10°С, є ймовірність надмірного 
охолодження камер котла, і поступове зменшення ефективності процесу горіння. Це 
призводить до осідання деревної смоли на внутрішніх стінках завантажувальної 
камери котла. 

12.3. Щоб уникнути вищеописаної ситуації в гідравлічній обв’язці котлів, ми 
рекомендуємо встановлювати трьохходовий (або чотирьохходовий) змішувальний 
клапан на виході котла. Установка чотириходового клапана дозволяє утворювати в 
системі опалення два самостійні контури. Цей клапан змішує воду, яка вертається з 
опалювального контуру з гарячою водою, що надходить із котла, забезпечуючи тим 
самим необхідний температурний режим, достатній для належної роботи котла. 

У такий спосіб різниця температури води в 10°С не виявляє негативного впливу на 
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матеріали, з яких виготовлений котел, у результаті чого збільшуються строк його 
служби.

13. КОНСЕРВАЦІЯ

13.1. Необхідно забезпечити належне зберігання й захист котла в періоди його 
бездіяльності (неопалювальний сезон, тривала відсутність користувача). Необхідно 
обережно й ретельно очистити внутрішню камеру котла, теплообмінник, систему 
подавання палива. 

13.2. Вентилятор. Вентилятор є дуже важливою складовою котла. Для продовження 
строку його служби, крильчатка вентилятора завжди необхідно підтримувати в чистому 
стані. Періодично необхідно знімати вентилятор і чистити його корпус і ротор за 
допомогою щітки з кінського волосу. 

УВАГА!
Робота котла при відкритих нижніх дверцятах заборонена, оскільки це може 
привести до перегріву вентилятора. 

14. ЧИЩЕННЯ КОТЛА

14.1. Видалення золи із внутрішньої камери котла необхідно виконувати кожні 3-5 днів. 
Камера завантаження повинна бути очищена щоразу після завершення роботи котла. 
Золу необхідно вимести із сопла котла. Особливу увагу треба приділити тому, щоб не 
пошкодити дно котла. 

14.2. У процесі горіння в котлі утворюються залишкові продукти горіння (смола, сажа, 
попіл). Кількість їх утворення залежить від типу палива, температури води на вході й 
виході. 

14.3. Завантажувальну камеру необхідно очищати від смоли раз на місяць за 
допомогою шкребка, або шпателя. 

14.4. Також необхідно при кожному завантаженні палива, вигортати за допомогою 
кочерги залишки, що утворюються в нижні камері, а також на стінках теплообмінника.

15. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЕРМЕТИЧНОСТІ

15.1. Дуже важливо забезпечити герметичність камер котла. Насамперед це стосується 
дверцят. Нещільності призводять до проникнення газів у приміщення котельні і є 
причиною втрати керованості над процесом горінням, що може призвести до перегріву 
котла.
15.2. Щоб гарантувати герметичність дверцят, необхідно кожні два тижні змазувати 
ущільнювальний шнур графітним маслом. Це робить волокна ущільнювального шнура 
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більш еластичним і забезпечить його кращий контакт із рамкою дверцят. ( див. Мал.1)

(Мал.1)                                                                     (Мал.2)

Приблизно через один рік роботи котла ущільнювальний шнур дверцят деформується 
(сплющиться). Щоб забезпечити необхідну герметичність (газощільність), слід 
відрегулювати  ригель дверцят. Виконуючи наступні дії: (див. Мал.2)
1) Відчинити дверцята, та по відбитку на ущільнювачі визначити місце, в якому відсутня 
герметичність. 
2) Зняти дверцята, відкрутивши гайки (2), та знявши дверцята з болтів кріплення. 
3) З того боку, де відсутня герметичність закрутити гайку(1) на один або декілька 
обертів, щоб при повторному встановленні, дверцята стали в таке положення, яке 
забезпечить герметичність; 
4) Підтягнути дверцята (за рахунок підтягування гайок (2), перевірити герметичність.

16. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
16.1. Перед використанням котла детально ознайомтесь з настановою по 
експлуатації.
16.2. Котли КТУО «КОТеко» - котли низького тиску призначені для роботи з 
відкритою системою опалення. 
16.3. Не вживати для розпалу котла горючих рідин та вибухонебезпечних 
матеріалів.
16.4. Не використовувати будь-які інші палива крім тих, що вказані у даному 
Паспорті. 
16.5. Котлом можуть користуватись дорослі особи ознайомлені з інструкцією по 
експлуатації котла. 
16.6. Забороняється залишати дітей без нагляду поруч з працюючим котлом. 
16.7. При розігріві котла («перехід точки роси» – температура при якій водяна пара 
починає конденсуватися на внутрішніх стінках котла) можливе часткове зволоження 
в нижній камері котла до повного прогріву системи.
16.8. У системі опалювання має бути вмонтований клапан скидання надмірного 
тиску.(максимальним номіналом до 1.5 Бар)
16.9. Температурний датчик шнекового механізму повинен бути вмонтований у 
відповідний роз'єм на подавачі

1

2
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17. КОМПЛЕКТАЦІЯ
В комплект поставки входять:
• Котел у зібраному вигляді.
• Блок автоматики управління та вентилятор
• Термоманометр
• Інструмент для чищення котла.
• Настанова з експлуатації

18. ГАРАНТІЯ

Загальні положення
18.1. Дистриб’ютор надає гарантію на придбаний котел та гарантує безвідмовну 
роботу виробу при дотримані умов зберігання, транспортування, монтажу, та 
експлуатації, гарантійний строк при цьому становитиме 18 місяців від дати продажу 
першому власнику. 

18.2. Гарантійне обслуговування котла можливе за умов дотримання власником 
правил, зазначених в паспорті на котел, та зі змістом якого власник ознайомився. 

18.3. Факт того, що Покупець ознайомився з технічними параметрами котлів, 
особливостями встановлення, експлуатації, обслуговування, догляду є особистий 
підпис Покупця в відривному талоні «Картка покупця», що знаходиться в Паспорті на 
товар. 

18.4. Паспорт має бути в обов’язковому порядку заповнений Продавцем і виданий 
Покупцеві при відвантаженні Товару. 

18.5. Заповнений Паспорт з підписом Покупця засвідчує факт продажу та є 
документом, що гарантує Покупцеві післяпродажний супровід та гарантію. 

18.6. Підпис Покупця в «Картці покупця» засвідчує, що вся інформація щодо товару 
була доведена Покупцеві повністю та покупець згоден з умовами що зазначені в 
паспорті на Товар. 

18.7. Якщо виникає гарантійна претензія, Покупець обов’язково надає Паспорт на 
продукцію підписаний уповноваженою особою та печаткою підприємства виконавця, а 
також заповнену картку покупця, та документ, що підтверджує оплату (чек, квитанція, 
тощо).

Умови, за яких гарантійні зобов’язання втрачають силу.

Гарантійні зобов’язання виробника (продавця) втрачають силу:

18.8. Якщо буде допущено використання пального та інших експлуатаційних 
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матеріалів, які не входять до переліку дозволених для використання у котлі, та 
зазначених в «Настанові з експлуатації». 

18.9. У разі експлуатації котла з порушенням експлуатаційних та технічних вимог, 
викладених у «Паспорті та настанові з експлуатації». 

18.10.  При пошкодженні котла в результаті неправильного встановлення, та 
використання або в інший спосіб, незалежно від причетності власника. 

18.11.  При використанні котла не за призначенням. 

18.12.  У випадку виявлення фактів підміни (фальсифікації) деталей, частин котла. 

Гарантійні зобов’язання Виробника (Продавця) не поширюються:

18.13.  На деталі, що вийшли з ладу внаслідок природного зношення (тобто дефект 
обумовлений природними процесами старіння, зношування, корозії, втомленості 
матеріалів при дотриманні всіх встановлених правил та (або) норм проектування, 
виготовлення, експлуатації), а саме: ущільнюючий шнур, плавка вставка, чугунні 
елементи пальника.

18.14.  На пошкодження лакофарбового покриття обшивки котла. 

18.15.  На усунення вібрації, шумів, та іншого, що не впливає на експлуатаційні 
характеристики котла. 

18.16.  На вузли та агрегати, які підлягали ремонту (розбиранню) власником або іншими 
особами. 

18.17.  Конструктивними змінами, що є підставою для зняття з гарантії вузлів та систем 
котла, є: 

• внесення будь-яких змін в електрообладнання; 
• встановлення додаткового обладнання або нанесення додаткових покриттів на вузли 
та деталі, що порушують теплові та енергетичні параметри складових котла та не 
пройшли перевірку та узгодження з виробником; 
• встановлення додаткового обладнання, передбаченого конструкцією, але 
встановленого на котел без письмового дозволу офіційного дистриб’ютора; 
• внесення будь-яких змін в системи охолодження, живлення, а також систем запірних 
механізмів, що не пройшли перевірку та узгодження з виробником; 
• внесення будь-яких змін в конструкцію котла, встановлення будь-яких додаткових 
елементів, якщо це не перевірено та не узгоджено з виробником; 
• встановлення будь-яких неоригінальних частин, не перевірених та не узгоджених з 
виробником.
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19. ТРАНСПОРТУВАННЯ

19.1. Виробник рекомендує транспортувати котел лише вертикальному положенні.
19.2. При транспортуванні котел повинен міцно стояти на 4-х ніжках.
19.3. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ транспортувати котел лежачи.
19.4. При транспортуванні котел повинен бути міцно закріплений в кузові автомобіля.
19.5. Виробник не несе відповідальності за пошкодження, що виникли під час 
транспортування.
19.6. У разі недотримання рекомендацій Виробника, щодо транспортування, котел 
знімається з гарантії.

20. СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Котел «КОТеко» КТУО 
Заводський №-
Відповідає вимогам ТУ У 25.2-36449624-002:2012 
Придатний до експлуатації 
Дата виготовлення                                                          20       р 
Дата продажу                                                          20       р 

ВТК 
Штамп

21. МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ, ВИКЛИКАНІ НЕПРАВИЛЬНОЮ ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ КОТЛА І 
ЇХ МОЖЛИВІ ВАРІАНТИ УСУНЕННЯ
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У котлі не 
досягається 

задана 
температура 

Нестабільне горіння  Проконсультуйтесь про забезпечення оптимальної 
температури в котлі 

Занадто висока вологість 
дров  Використовуйте дрова відповідної вологості 

Забруднений канал подачі 
повітря  Прочистіть канал 

Забруднений 
теплообмінник   Прочистіть  теплообмінник 

Пошкоджений 
ущільнювальний шнур  Замініть ущільнювальний шнур 

Вентилятор несправний  Замініть вентилятор 
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Економні твердопаливні котли

Вентилятор не 
працює 

Відсутнє електроживлення  Перевірте запобіжні пристрої, установки 

Згоріла плавка вставка  Замініть плавку вставку 

Зверніться в сервісний 
центр 

 Зверніться в сервісний центр 

Регулятор несправний  Зверніться в сервісний центр 

Вентилятор заблокований   Перевірте й очистіть вентилятор 

Присутні шуми 
в роботі 

вентилятора 

Ослабло кріплення 
вентилятора 

 Перевірте кріплення вентилятора 

Ротор вентилятора 
забруднений 

 Перевірте та прочистіть 

Сторонні предмети на 
кришці вентилятора 

 Перевірте та прочистіть 

Виходить дим 
при 

завантаженні 
дров 

(припустиме 
невелике 

задимлення) 

Сильний вітер задуває 
димові гази назад у котел 
через димохід 

 Переконайтеся, що на оголовку димохідної труби 
встановлений захисний пристрій від потрапляння 
усередину димохідної труби атмосферних опадів і 
задування вітром 

Неправильно підібрані 
розміри димоходу та не 
достатня тяга для 
видалення продуктів 
згоряння 

 Перевірте правильність монтажу димоходу. При 
необхідності, змонтувати димохід необхідних розмірів з 
необхідними показниками тяги 

Дим 
просочується 

через дверцята 
котла 

Нещільність ущільнюючого 
шнура  Відрегулюйте дверцята 

Зношений ущільнюючий 
шнур 

 Замініть ущільнюючий шнур або зверніться в сервісний 
центр 

Ушкоджені дверцята  Замініть дверцята 

Регулятор не 
працює 

Відсутнє електроживлення  Перевірте запобіжні пристрої, установки 

Згорів плавкий запобіжник  Замініть плавкий запобіжник 

Пошкодженні провідники 
живлення  Зверніться в сервісний центр 

Несправний терморегулятор  Зверніться в сервісний центр 
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22. УТИЛІЗАЦІЯ КОТЛА
Даний символ наноситься відповідно до Директиви Європейської Ради 2002/96/ ЄС 
про запобігання утворенню шкідливих відходів і утилізації відходів від електричного й 
електронного устаткування, Для забезпечення належного збору й утилізації відходів і 
захисту навколишнього середовища від забруднення.
Котел повинен використовуватись тільки по прямому призначенню.
Неналежна експлуатація електричного й електронного устаткування може завдати 
шкоди навколишньому середовищу. Переконаєтеся в правильній експлуатації котла 
відповідно до його призначення.

Наявність даного символу на устаткуванні або на прикладеній до нього документації 
означає, що дане устаткування не є господарськими відходами.
По завершенню експлуатації даного устаткування, його необхідно здати в 
спеціалізований центр по переробці промислових відходів для утилізації компонентів 
від електричного й електронного устаткування. Котел повинен бути зданий в 
утильсировину відповідно до діючих норм по обробці промислових відходів.

Економні твердопаливні котли

Вентилятор 
працює не на 

повну 
потужність 

Ротор вентилятора 
забруднений  Перевірте та прочистіть 

Невірні налаштування на 
блоці управління 

 Перевірити налаштування вентилятора на блоці 
управління 

Скопився гудрон на решітці 
вентилятора  Перевірте та прочистіть 

Хлопки (в котлі) 
з виходом 

диму 

Відсутній пустотілий 
зольник (компенсатор)  Встановіть пустотілий зольник (компенсатор) 

Дуже слабка тяга в 
димоході (менш 10 Па)  Переробіть димохід 

Дуже сильна тяга в 
димоході (більш 20 Па)  Переробіть димохід 

Невідповідна вологість 
дров, та їх розміри  Використовуйте дрова рекомендовані для даного котла 

Сильний вітер задуває 
димові гази назад у котел 

 Встановіть на оголовку димохідної труби захисний 
пристрій (флюгер), від влучення усередину димохідної 
труби атмосферних опадів і задування вітром 
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Економні твердопаливні котли

КАРТКА ПОКУПЦЯ №1 

Покупець 

Адреса 

Контактний телефон E-mail 

Котел Номер 

Дилер Дата продажу 

№ 
п/п Питання Відповідь 

1 Чи не заперечуєте Ви, про отримання інформації про нові 
акції, знижки, продукцію та новини компанії ?   

2 
Чи бажаєте Ви стати на сервісне гарантійне обслуговування 
на платній основі, на базі додаткового договору з 
підвищенням терміну гарантії на 1 рік (до 3 років загалом) ?   

КАРТКА ПОКУПЦЯ №2 

Покупець 

Адреса 

Контактний телефон E-mail 

Котел Номер 

Дилер Дата продажу 

№ 
п/п Питання Відповідь 

1 Чи не заперечуєте Ви, про отримання інформації про нові 
акції, знижки, продукцію та новини компанії ?   

2 
Чи бажаєте Ви стати на сервісне гарантійне обслуговування 
на платній основі, на базі додаткового договору з 
підвищенням терміну гарантії на 1 рік (до 3 років загалом) ?   

23. КАРТКА ПОКУПЦЯ
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