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                                             ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ! 

Дякуємо вам за вибір котла, торгівельної марки «ЮТА» 

Перед початком експлуатації, будь ласка, ознайомтесь з інформацією у 

даній настанові. 

Безпека, надійність та довговічність котла повністю залежить від його 

правильного монтажу та експлуатації. 

Ми постійно працюємо над вдосконаленням нашої продукції, тому 

можливі невеликі розбіжності між описом і Вашим котлом, які не 

погіршують технічних характеристик. 
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1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

1.1 Котли твердопаливні опалювальні КТПО призначені для опалення 

індивідуальних жилих будинків, споруд комунально-побутового, 

виробничого призначення, обладнаних системою водяного опалення з 

природною або примусовою циркуляцією. Тепловтрати будинків і споруд 

та теплова потужність системи опалення не повинні перевищувати 

номінальну теплову потужність котла. 

1.2 У якості основного палива використовуються дрова вологістю 15-20 %, 

довжина полін повинна бути приблизно на 5см менша за розмір 

завантажувальної камери, діаметр полін 15-25 мм У якості 

альтернативного палива допускається використовувати: - деревні 

брикети діаметром 10-15см. У якості домішки до основного палива в 

пропорції 70/30% можна додавати відходи деревини з різними якісними 

параметрами (щодо вологості) і різної грануляції (обрізки) 

 УВАГА!  Теплова потужність котла залежить від калорійності палива! 

У технічних характеристиках вказана найвища теплова потужність котла, 

яка можлива при використанні дров з дерев листяних порід (бук, дуб, 

граб, береза й т.п.) вологістю не більше 15%.  

1.3 Роботи по проектуванню системи опалення, монтажу та ремонту 

котла мають виконуватись спеціалізованими підприємствами, які мають 

ліцензію та дозвіл на проведення даного виду робіт, одержані в 

установленому порядку. 

УВАГА ! Виробник не несе відповідальності і не приймає претензій по 

роботі котла при невиконанні вимог, які викладені в даній настанові. 
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2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

№ Параметр КТПО-15 КТПО-20 КТПО-30 

1 Максимальна Потужність, кВт 
+7% 

15 20 30 

2 ККД, % не менше 85 85 85 

3 Робочий тиск теплоносія, бар, не 
більше 

1,5 1,5 1,5 

4 Температура води, град С, не 
більше 

90 90 90 
 

5 Необхідне розрідження у 
димоході не меньше, Па 

25 25 25 

6  Тривалість роботи на одному 
завантаженні паливом, год, не 
менше 

5 5 5 

7 Глибина топки, мм 380 400 450 

8 Об’єм теплоносія у котлі, л 65 75 140 

9 Габаритні розміри мм, не більше 
- довжина 
- ширина 
- висота 

 
900 
610 

1150 

 
990 
630 

1250 

 
1200 
750 

1390 

10 Розмір димовідводу котла,мм 320х165 320х165 330х200 

11 Розмір патрубків приєднання до 
системи опалення 

G1½-B G1½-B G2-B 

12 Маса, кг, не більше 190 230 410 
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3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ 

3.1 Експлуатація котла дозволяється особам, які досягли віку 14 років та 

ознайомилися з даною настановою. 

3.2 Котел повинен бути встановлений з дотриманням вимог безпеки 

згідно з НАПБ А.01.001-2004 «Правила пожежної безпеки в Україні”. 

3.3 Для попередження нещасних випадків та виходу з ладу котла 

заборонено: 

- залишати котел без нагляду до повного займання палива; 

- встановлювати котел у заглиблену нішу; 

- встановлювати запірну арматуру на шляху до розширювального або 

компенсаційного бака; 

- встановлювати запірну арматуру на шляху до запобіжного клапана; 

- експлуатувати котел без встановлення запобіжного клапана; 

- експлуатувати котел, якщо тиск спрацювання запобіжного клапана 

вищий ніж максимальний робочий тиск котла, передбачений  розділом 2. 

«ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ» даної Настанови з експлуатації; 

-  експлуатувати котел, якщо рівень теплоносія в розширювальному бачку 

нижче  половини його ємності (при відкритій системі опалення); 

- експлуатувати котел при падінні тиску теплоносія в системі опалення 

нижче 0,5 бар при закритій системі опалення; 

- експлуатувати котел зі зниженням температури води на вході в котел 

нижче 45°С; 
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- експлуатувати котел з перевищенням температури теплоносія на виході 

з котла більше 90°С; 

- експлуатувати котел без заземлення; 

- експлуатувати котел з несправним елементами електрообладнання;  

- здійснювати розпалення котла при замерзлій воді у розширювальному 

баку або (та) системі; 

 - розміщувати біля котла легкозаймисті рідини та застосовувати їх для 

розпалу котла; 

- відбирати воду з системи опалення для побутових потреб; 

- Заборонено використовувати в якості палива такі матеріали:  

 Вироби із ПВХ  

 Пластикові пляшки.  

 Пластикові будівельні матеріали.  

 Гумові вироби та автомобільні шини.  

 Кам'яне вугілля.  

 Тирсову масу 100%  

 

ПАМ’ЯТАЙТЕ! Невиконання вищевказаних вимог може призвести до 

аварійної ситуації та нещасних випадків. 
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4. КОНСТРУКЦІЯ КОТЛА 

Малюнок 1 

 

4.1 Котел (Див. Малюнок  1) являє собою зварну конструкцію з листової 

сталі. Та складається з внутрішньої поз. 1 та зовнішньої частини поз. 2. 
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4.2 Між внутрішньою та зовнішньою частинами котла є порожнина для 

циркуляції теплоносія (водяна сорочка)поз.3  

4.3 Між завантажувальним бункером поз.4 та камерою згоряння поз.5 

розміщена керамічна форсунка поз 6. 

4.4 На передній стінці корпусу розташовані завантажувальні поз.7 та 

дверцята зольника поз. 8.  

4.5 Ззовні корпус котла закритий декоративними обшивками поз.9, що 

прикріплені до корпусу гвинтами.  

4.6 У верхній частині котла знаходиться термометр поз.10, який показує 

температуру теплоносія у котлі. 

4.7 На задній стінці котла розміщені димовідвідний поз.11 та 

приєднувальні патрубки поз 12.  

4.8 Шибер поз.15 служить для переведення котла з режиму 

завантаження палива та розпалу у робочий режим. 

5. МОНТАЖ КОТЛА 

5.1   Монтаж котла необхідно виконувати згідно вимог НАПБ А.01.001-

2004 „Правила пожежної безпеки в Україні” та СНиП 2.04.05-91 

“Отопление, вентиляция и кондиционирование”.  

Приміщення, де встановлюється котел, повинне бути обладнане 

системою вентиляції. Температура повітря у приміщенні має бути у 

діапазоні від +5 до +35С з відносною вологістю до 80%. 

Стіна, біля якої встановлюється котел, та підлога повинні бути виконані з 

негорючого матеріалу. Для забезпечення можливості обслуговування 

котла вільний простір перед котлом має бути не менше 1м. 
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5.2 Перемістити котел на місце установки. 

5.3 Встановлення, та підключення та перший запуск котла до системи 

опалення повинні бути виконані спеціалізованою організацією. 

5.4 Перед приєднанням котла систему опалення промити для видалення 

можливих забруднень. Приєднати котел до системи опалення згідно 

проекту. 

При експлуатації котла у закритій системі опалення приєднати до 

штуцеру запобіжний клапан з тиском спрацьовування не більше 1,5 бар 

та максимальною робочою температурою не менше 100ºС. 

5.5 Відвід запобіжного клапану обов'язково підключити до стічного 

водопроводу. 

5.6 Заповнити систему опалення водою, перевірити її герметичність. 

Усунути виявлені витоки до пуску котла у експлуатацію. 

Вода повинна мати рН вище 7 та карбонатну жорсткість не більше 0,7 мг-

екв/л. Експлуатувати котел з іншими показниками кислотності та 

жорсткості води не рекомендується. При значенні рН менше 7 

підвищується кислотність води і вона стає корозійно небезпечною.  

При використанні у системі опалення води з карбонатною жорсткістю 

більш ніж 0,7 мг-екв/л відбувається відкладення вапнякового накипу на 

стінках корпуса котла, що призводить до зниження теплопередачі та 

підвищення витрати палива. 

Вибір засобів обробки води, призначеної для системи опалення повинен 

здійснюватися фахівцями. 
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УВАГА! Гарантія не поширюється на дефекти, що виникли при 

експлуатації котла у результаті утворення вапняного накипу або 

механічних забруднень! 

5.7 Приєднати патрубок відводу продуктів згоряння до димоходу та 

ущільнити місця з’єднання патрубка відводу продуктів згоряння з 

димоходом. 

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

 Розташування димоходу над прилягаючою частиною даху будівлі 

визначається згідно з малюнком 2 
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Приклад виконання димоходу вказано на схемі : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При побудові димоходу обов’язкове встановлення між котлом поз.1 та 

димоходом поз.5 пустотілого зольника поз.2 з внутрішнім перерізом не 

менше 400х400 і висотою не нижче 300 мм за верх виходу димоходу 

котла. Горизонтальна частина димоходу поз.3 не повинна бути довшою 

за 1000мм  і повинна мати ухил не менше 10 град.  

5.9 Підключити котел до електромережі з напругою 220В, 50 Гц.  
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6. ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ 

6.1 Здійснити огляд котла та переконатись у наявності та справності усіх 

деталей та механізмів, відсутності механічних пошкоджень. 

6.2 Перевірити наявність тяги у димоході. 

6.3 Перевірити наявність води у розширювальному бачку (при відкритій 

системі опалення) або тиск води у системі опалення (при закритій системі 

опалення); 

6.4 Відкрити запірні вентилі в системі опалення (при наявності); 

6.5 Включити циркуляційний насос (при наявності); 

6.6 Повністю відкрити шибер. 

7. ПУСК КОТЛА 

7.1   Розпал котла проводити за допомогою розпалювального матеріалу 

(папір, тріски, сухі дрова). Розмір дров повинен відповідати розмірам 

топки й забезпечувати їх поздовжнє укладання під час завантаження для 

рівномірного заповнення топки. Провести розпалювання матеріалу, після 

чого завантажувальні дверцята закрити та привідкрити дверцята 

зольника. 

УВАГА! Порядок розпалу котла залежить від калорійності та вологості 

використовуваного палива, тому необхідно експериментальним чином 

встановити найбільш оптимальний порядок розпалу!  

УВАГА! Попадання продуктів згоряння у приміщення під час 

завантаження палива залежить від тяги у димоході. 
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7.2 Після початку впевненого горіння розпалювального шару палива 

через верхні дверцята поступово і рівномірно довантажити основне 

паливо. 

7.3. Закрити усі дверцята, закрити шибер, та увімкнути живлення на блоці 

керування котлом. 

УВАГА! Для попередження потрапляння продуктів згоряння у 

приміщення під час завантаження палива при відкритті 

завантажувальних дверцят, дверцята зольника мають бути зачинені. 

8. РОБОТА КОТЛА 

8.1 Регулювання температури теплоносія у котлі проводиться за 

допомогою поворотного терморегулятора на блоці керування котлом. 

Встановіть необхідну температуру за допомогою поворотної ручки 

терморегулятора. Важливо не допускати зниження температури  

теплоносія на вході у котел нижче 50 град. С . 

УВАГА! Можливі невеликі розбіжності між показами шкали 

терморегулятора та термометра котла (<7 град С).  

8.2  Довантаження палива в котел.  

Якщо котел підібраний правильно й по потужності відповідає тепловому 

навантаженню, палива в завантажувальній камері досить для роботи 

котла протягом 8-12 годин. Щоб проконтролювати кількість палива в 

котлі необхідно:  

 Відчинити шибер димоходу.  

 Зачекати 3-5 сек.  

 Вимкнути електроживлення котла.  
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 Відчинити верхні дверцята й при необхідності додати паливо. 

 Зачинити верхні дверцята й шибер димоходу, ввімкнути 

електроживлення котла.  

При доповненні палива слід контролювати стан внутрішньої поверхні 

завантажувальної камери (рекомендується спалювати паливо до 

утворення шару тліючого вугілля) і очищати бічні стінки від сажі й золи. 

8.3 Рекомендується безперервний режим роботи котла на протязі 

опалювального сезону. 

8.4  Аварійна зупинка котла.  

В разі аварійних ситуацій, таких як:  

 перевищення температури води більше 95 С,  

 тріщини частин чи устаткування,  

 втрата води в системі опалення,  

 вихід з ладу контрольно-вимірювального і запобіжного 

устаткування,  

 різке збільшення тиску.  

Потрібно виконати такі дії:  

 Відчинити шибер димоходу, зачекати 3-5 сек.  

 Вимкнути електроживлення котла та відчинити дверцята 

завантажувальної камери.  

 Загасити паливо за допомогою вуглекислотного вогнегасника  
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 Понизити температуру циркуляційної води шляхом введення в 

систему холодної води ( як при наповненні)  

УВАГА !  

Забороняється гасити розжарене паливо водою.  

8.5 Збої в подачі електроживлення або аварія насоса.  

Під час роботи котла існує ризик переривання електроживлення або 

блокування циркуляційного насоса. Якщо аварія відбулася в 

опалювальний сезон, необхідно негайно припинити подачу палива в 

котел. Забороняється відчиняти шибер димоходу при працюючому котлі. 

Дрова можуть почати горіти дуже швидко, що призведе до перегріву 

котла. Якщо котел приєднаний до системи із примусовою циркуляцією (з 

насосами), при перериванні електроживлення автоматично відключиться 

вентилятор і циркуляційний насос. 

Недостатня передача тепла від котла до радіаторів може викликати 

кипіння води в котлі. 

Щоб уникнути подібної ситуації, рекомендується приєднати додатковий 

накопичувач тепла (бойлер, тепло-акумулятор), 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.  
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9. ПРИПИНЕННЯ РОБОТИ КОТЛА  

9.1 Для припинення роботи котла дочекатись повного випрацювання 

палива, та вимкнути котел з електричної мережі за допомогою вимикача 

на блоці керування котлом. 

9.2 Провести очищення внутрішньої частини котла. 

9.3 Закрити завантажувальні дверцята та  дверцята зольника котла. 

9.4 У випадку припинення роботи котла під час опалювального сезону та 

загрозі замерзання води у системі опалення, необхідно повністю злити 

воду із котла та системи опалення. 

9.5 По закінченні опалювального сезону котел та систему опалення 

залишити заповненими водою для запобігання корозії металу. 
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10. МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ ТА СПОСОБИ ІХ УСУНЕННЯ 

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 первинного 
повітря 

 Прочистіть канал 

Забруднений канал 
подачі вторинного 
повітря 

 Прочистіть канал 

Забруднений 
теплообмінник  

 Прочистіть  теплообмінник 

Пошкоджений 
ущільнювальний 
шнур 

 Замініть ущільнювальний шнур 

Вентилятор 
несправний 

 Замініть вентилятор 

Виходить 
дим при 

завантаженні 
дров 

(припустиме 
невелике 

задимлення) 

Сильний вітер 
задуває димові гази 
назад у котел 
через димохід 

 Встановіть на оголовку димохідної труби 
захисний пристрій (флюгер), від влучення 
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 

Нещільність 
ущільнюючого шнура 

 Відрегулюйте дверцята 



 
19 

 

дверцята 
котла 

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 запобіжник 
блока керування 

 Замініть запобіжник блока керування 

Пошкодженні 
провідники 
живлення 

 Зверніться в сервісний центр 

Несправний 
терморегулятор 

 Зверніться в сервісний центр 

 

Вентилятор 
не працює 

Відсутнє 
електроживлення 

 Перевірте запобіжні пристрої, установки 

Згорів запобіжник 
блока керування 

 Замініть запобіжник блока керування 

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 

 Перевірте та прочистіть 
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вентилятора 

Вентилятор 
працює не 
на повну 

потужність 

Ротор вентилятора 
забруднений 

 

 Перевірте та прочистіть 

 

 

Хлопки (в 
котлі) з 

виходом 
диму 

Відсутній 
пустотілий 
зольник 
(компенсатор) 

 

 Встановіть пустотілий зольник (компенсатор) 

Дуже слабка тяга 
в димоході 
(менш 15 Па) 

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

Дуже сильна тяга 
в димоході 
(більш 25 Па) 

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

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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11. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

Власник котла повинен: 

- утримувати котел у чистоті та справності; 

- стежити за заповненням котла та системи опалення теплоносієм; 

- стежити за робочим тиском (для закритих систем опалення); 

- проводити очищення зольника не менше одного разу на добу; 

- проводити очищення топки та конвективного газоходу з періодичністю, 

що залежить від використовуваного палива та режиму роботи котла. 

- раз у два тижні проводити змащення ущільнюючого шнура, петель та 

запорів на дверцятах котла (використовується змазка на основі графіту) 

- вентилятор та блок керування котлом обслуговування не потребують. 

12. ЗБЕРІГАННЯ Й ТРАНСПОРТУВАННЯ 

12.1 Котел відвантажується в упакуванні виробника відповідно до вимог 

технічної документації. 

12.2 Умови зберігання котла на складах і в торговельних організаціях 

повинні відповідати групі С за ГОСТ 15150-69 і забезпечити збереження 

від механічних ушкоджень і корозії. 

12.3 Умови транспортування повинні відповідати - ОЖ4 за ГОСТ 15150-69. 

12.5 Забороняється транспортування котла у горизонтальному 

положенні. 

12.4 Зберігання й транспортування повинні виконуватися в упакуванні у 

вертикальному положенні по висоті в один ряд. 
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13. СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ 

Котел опалювальний КТПО -________, заводський №_______________            

виготовлений і прийнятий згідно ТУ У 25.2-36449624-002:2012, діючої 

технічної документації і визнаний придатним для експлуатації.  

Начальник ВТК 

 

__________________    /_______________________________ 

(підпис)   (П.І.Б) 

  

 

МП                                           _______________________(число/місяць/рік) 
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14. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

14.1 Виробник гарантує відповідність котла вимогам зазначених 

нормативних документів за умови дотримання споживачем правил, 

які викладені в даній настанові. 

14.2 Дата виготовлення котла ____________________(число/місяць/рік) 

14.3 Гарантійний термін експлуатації котла – 12 місяців з дня продажу, 

але не більше 2 роки з дня виготовлення. На колосники гарантія не 

поширюється. 

14.4 Протягом гарантійного терміну експлуатації споживач має право на 

безоплатний ремонт котла та його компонентів. 

14.5 Споживач втрачає право на гарантійне обслуговування, а виробник 

не несе відповідальності у разі: 

 - відсутності штампа торговельної організації, дати продажу й підпису 

продавця; 

- відсутності відмітки виконавця по введенню котла в експлуатацію. 

- порушення правил транспортування, зберігання, монтажу, експлуатації 

та обслуговування котла викладених у даній Настанові; 

- використання котла не за призначенням; 

- зміни конструкції, доробка котла власником без узгодження з 

підприємством-виробником. 

- засмічення корпуса брудом із системи опалення, вапняковим 

нашаруванням та іншими речовинами; 



 
24 

 

 - хімічної корозії корпусу внаслідок низькотемпературної експлуатації 

котла або експлуатації котла при низькому розрідженні у димоході; 

 - порушення інших вимог, передбачених цією настановою 

У випадку, якщо протягом гарантійного строку котел експлуатувався з 

порушенням правил або споживач не виконував рекомендацій 

підприємства, що виконує роботи з гарантійного обслуговування котла, 

ремонт проводиться за рахунок споживача. 

14.6 Термін служби котла – 10 років. 

Виробник гарантує можливість використання товару за призначенням 

протягом терміну служби за умови виконання вимог даної настанови з 

експлуатації. 

15. ДАНІ ПРО ВИРОБНИКА 

Виробник - ТОВ «Спец-Ком-Сервіс» 

Адреса:08132 м. Вишневе, вул. Київська, 6 

Києво-Святошинський р-н, Київська обл.   

Код ЄДРПОУ 36449624 

ІПН36449621013                                                                                                                                 

Свідоцтво № 100232683 

 

Телефони: 

Відділ продажу: +38 098 111 42 11 

Відділ гарантії та сервісу: +38 067 238 38 17 
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                            ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН 

Котел опалювальний КТПО-___________ 

Заводський номер___________________ 

Дата виготовлення __________________(число/місяць/рік) 

Відповідальна особа _______________/_________________________/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                  (підпис)                                (П.І.Б.)                               МП 

 

Заповнюється продавцем 

Назва підприємства продавця___________________________________ 

Адреса__________________________________________________ 

Дата продажу___________________ (число/місяць/рік) 

Відповідальна особа _______________/_______________________________/ 

                                                  (підпис)                                (П.І.Б.)                               МП 

 

Заповнюється покупцем  

Покупець_________________________________________________ 

                                   (П.І.Б. або назва підприємства покупця) 

«З даною Настановою з експлуатації ознайомлений»: 

 Підпис покупця _______________/_________________________/ 

                                           (підпис)                                (П.І.Б.) 
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Заповнюється виконавцем по введенню в експлуатацію 

 

Виконавець__________________________________________________ 

                                   (найменування підприємства, організації) 

 

Адреса встановлення__________________________________________ 

 

Дата введення в експлуатацію __________________(число/місяць/рік). 

 

 

«Котел підключений, перевірений у роботі, недоліків не виявлено»: 

 

Відповідальна особа _______________/_________________________/ 

                                                  (підпис)                                (П.І.Б.) 

МП 

 

 


