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Шановний покупець!

Дякуємо Вам за вибір опалювального котла торгової марки «КОТЭКО».

При дотриманні умов встановлення та експлуатації даний виріб буде надійним джерелом 
дешевого тепла у Вашому приміщенні.

Інструкція призначена як керівництво по установці, експлуатації і технічному обслуговуванні 
котла.

Будь ласка, прочитайте її перед тим, як приступити до використання.

1. Призначення та загальні вимоги по експлуатації котла

Котел КВО КОТЭКО призначений для отримання гарячої води, що використовується в системах 
опалення та гарячого водопостачання об’єктів промислового та побутового призначень.

1.1 Основним видом палива котлів є дрова й обрізки деревини максимальною довжиною 35-100 см.

 ( залежно від потужності 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 - 25см. – див. 
«Технічні дані»).

1.3 У якості альтернативного палива допускається використовувати:

- деревні брикети діаметром 10-15см.;

1.4 У якості домішки до основного палива в пропорції 70/30% можна додавати відходи 
деревини з різними якісними параметрами (щодо вологості) і різної грануляції (обрізки, стружку, 
друзки, відходи деревини, що утворюються при виробництві меблів, паркету).

В основу роботи газогенераторного котла покладений принцип термічного розкладання деревини 
(піроліз), суть якого полягає в тому, що під дією високої температури і в умовах нестачі кисню суха 
деревина розкладається на летку частину – деревний (піролізний) газ і твердий залишок – деревне 
вугілля.

1.5 Для даного типу котлів важливим є забезпечення нормальних умов протікання процесу 
піролізу. Робоча температура котла повинна бути 55-70°С. При більш низьких температурах 
неможливо забезпечити оптимальні умови для процесу піролізу деревини, що спричинить більші 
витрати деревного палива.

1.6 Процес піролізу використовується для одержання деревного (піролізного) газу. Прогрів і 
підсушування дров у завантажувальній камері – істотний етап процесу газифікації деревини. 
При низькій температурі в завантажувальній камері неможливо забезпечити належний процес 
газовиділення. Основним джерелом теплової енергії в котлах «КОТЭКО» є піролізний газ, який, 
змішуючись із киснем, згорає при високій температурі у вигляді факела, виділяючи тепло, яке потім 
передається теплоносієві. Якщо не забезпечені належні умови для процесу піролізу, тоді якість і 
кількість піролізного газу буде недостатньою.

Найважливіше, при використанні котлів з піролізним спалюванням деревного палива- це 
характеристики використовуваної деревини: щільність, тип і вологість. Найбільш ефективні дрова з 
дерев листяних порід (бук, дуб, граб, береза й т.п.) вологістю 15-25%. Використання дров з деревини 
хвойних порід (ялина, сосна) також можливе, але потрібно мати на увазі, що щільність цієї деревини
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менша, а тому менша теплотворна здатність цього виду палива, тобто в котел необхідно буде 
частіше підкладати дрова. Крім того, ці дрова викликають інтенсивні відкладення в газоходах котла, 
внаслідок чого знижується потужність котла, і він потребує частішого чищення.

Котел рекомендується топити як можна більш сухою деревиною, тоді забезпечується робота 
на максимальній потужності й тривалий термін служби котла. Корисний енергетичний зміст 
деревини досить суттєво знижується залежно від обсягу води, що втримується в ній. Тому для 
визначення вологості дров рекомендується використовувати спеціальний пристрій – вимірювач 
вологості дров, за допомогою якого можна легко підібрати деревину відповідної вологості (нижче 
приводиться діаграма залежності теплотворної здатності палива від вологості деревини).

1.7 Чим вищий вміст вологи, тим менша здатність теплоутворення (увага: збільшення вологості 
зменшує теплотворну здатність, а це означає, що суттєво збільшаться витрати палива для 
досягнення того ж теплового ефекту). Велика частина теплової енергії в процесі згорання 
витрачається на підігрівання палива і випаровування води (див. діаграму.)

1.8 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%

УВАГА!

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

2. Правила техніки безпеки

2.1 Основною вимогою безпечної та якісної роботи котла є його правильна установка та 
підключення до системи центрального опалення.

2.2 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 (1,5 Бар).

6) Температура води в системі не повинна перевищувати 90° С.

7) Категорично забороняється вносити зміни у конструкцію котла.

В разі виникнення сумнівів пов’язаних з використанням котла, звертайтеся до представника 
виробника у Вашому регіоні або в пункт сервісного обслуговування.

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

3. Умовні позначення на котлі

Заземлення пристрою.

Напруга живлення 220 Вольт.
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4. Будова, принцип роботи та органи керування
4.1 В основу роботи газогенераторного котла покладений принцип термічного розкладання 
деревини (процес сухого піролізу). У ході цього процесу, що протікає в завантажувальній камері, 
під дією високої температури й в умовах заниженого вмісту повітря, що дозується вентилятором, із 
сухої деревини виділяється, так званий, піролізний газ. Газ, що утворюється, через сопла надходить 
у камеру згоряння в нижній частині котла, де до нього підмішується вторинне повітря й далі згоряє 
у вигляді факела, виділяючи тепло, яке потім передається теплоносієві. Такий режим роботи дуже 
економічний, екологічний та зручний в експлуатаційному відношенні.

4.2 Котли «КОТЭКО», передбачені для спалювання полін (роздроблену деревину – друзки, стружки 
– дозволяється використовувати як домішки до основного палива, й спалювати тільки разом з 
полінами, щоб не зашкодити отвору сопла пальника в котлі).

Умовні позначення: 

1) Дверцята камери згоряння.

2) Кожух вентилятора.

3) Дверцята загрузочного бункера.

4) Термоманометр.

5) Панель керування.

6) Канал димоходу.

7) Важіль відкриття та закриття шиберу димоходу.

8) Вихідний патрубок.

9) Вхідний патрубок.

1

2
3

4
5

6

7

8

9

Панель керування ✳

✳ Дивись інструкцію по експлуатації блоку управління котлом.

5. Встановлення

УВАГА!
Встановлення та монтаж котла повинні проводити компетентні особи, які пройшли відповідне 
навчання, що до встановлення твердопаливних опалювальних котлів!

УВАГА!

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

5.1 Встановлення котлів, що працюють на дровах, повинно виконуватися відповідно до приписань 
діючих норм. 

5.2 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.

УВАГА!
Виробник не відповідає за неполадки й збиток, що виникли через неналежну герметичність 
приєднання димарів до котла й підключення каналу виводу топкових 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»
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ГРАФІК ВИБОРУ ДИМОХОДУ У ВІДПОВІДНОСТІ ЗІ СТАНДАРТОМ DIN 4705

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

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

Розташування котла

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

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

5.7 Відповідно до вимог стандарту PNN 303-5, разом з котлом, що працює на дровах, повинен 
установлюватися розширювальний бак. Розміри бака наведені в пункті 4.2.5. зазначеного 
стандарту.

5.8 Порядок монтажу:

1. Встановити котел на горизонтальну термостійку поверхню

(ТЕМПЕРАТУРА ПІДЛОГИ ПІД КОТЛОМ ДО 50 0С)

2. Встановити  вихідний канал у приймальне вікно димоходу, попередньо впевнившись в наявності 
тяги в димоході. 

Приклад виконання димоходу вказано на схемі :

3. Під’єднати вихідний патрубок до трубопроводу подачі, та, відповідно, вхідний патрубок до 
зворотного трубопроводу.

4. Упевнитись у герметичності з’єднань. 

5. Перевірка тяги на котлах здійснюється за допомогою спеціальних приладів і має відповідати 15-
20 Па.

6. Заповнити систему водою через підживлювальний вентиль, до появи води у розширювальному 
баку.

7. Провести пробний запуск котла, в разі виникнення задимленості у приміщенні необхідно 
виконати регулювання дверцят див. п.11, та досягти герметичності при їх закриванні.

Умовні позначення: 

1) Котел КВО «КОТЭКО».

2) Пустотілий зольник (компенсатор).

Внутрішні розміри 400х400 мм.

Висота зольника повинна бути на 300 мм вища за 
вихід димоходу з котла.

ОБОВ’ЯЗКОВЕ ВСТАНОВЛЕННЯ!

3) Димохід. див. ГРАФІК ВИБОРУ ДИМОХОДУ У 
ВІДПОВІДНОСТІ ЗІ СТАНДАРТОМ DIN 4705.

4) Стіна будівлі.

5) Труба димоходу.
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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 з котлами пов’язані з неправильно спроектованим та змонтованим 
димоходом.

УВАГА!

Висота труби димоходу повинна бути вищою конька даху будинку мінімум на 0,5м

УВАГА!

Виробник не несе відповідальності за неправильне встановлення котла, відсутність тяги димоходу, 
та інші несправності не пов’язанні з конструкцією котла!

Рекомендовані схеми підключення твердопаливного котла КОТЭКО в систему опалення.
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 6. Технічні характеристики котлів КВО «КОТЭКО» * 
 

Назва показника Одиниці 
виміру Значення (діапазон)

Номінальна 
теплопродуктивність кВт 12,5 20 30 50 100

ККД, не менше % 85

Довжина / діаметр полін, не 
більше см 38х15 41х15 45х15 72/15 90/15

Об'єм завантаження палива м3 0.1 0.12 0.23 0.31 0,5
Робочий тиск води в системі 
опалення, не більше МПа 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

Тривалість робочого циклу 
(середня) год. 4-8 4-8 4-8 4-8 4-8

Температура зовнішніх 
поверхонь, не більше: ° С 95

- для кожуха (обшивки) ° С 50

- для дверцят ° С 120

- для ручок ° С 45

- підлога під котлом ° С 50
Габаритні розміри, не більше . . . . . .
- довжина з димоходом, L мм 900 1060 1110 1250 1820

- ширина, B мм 560 590 680 800 1120
- висота, H мм 1200 1200 1300 1480 1670

Розміри димоходу мм 170 х 300 170 х 300 210 х 
330

210 х 
320

220 х 
340

Вага, не більше кг 200 230 400 450 1300

Потужність вентилятора Вт 40 40 80 80 2х108

Напруга живлення В 220 220 220 220 220

розміри . . . . . .

- вхідний мм 45 45 58 58 58

- вихідний мм 45 45 58 58 58

Необхідна тяга в димоході Па 15-20 15-20 15-20 15-20 15-20

Об’єм води в котлі л 65 82 140 204 600

Рекомендований 
максимальний об’єм води в 
системі опалення.

л 150 180 250 350 500

* - технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення
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Габаритні розміри 7. Запуск котла в експлуатацію

7.1 Перед запуском котла в експлуатацію необхідно ретельно перевірити різьбові з’єднання 
(на предмет відсутності негерметичності), 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.

7.2 Розпалювання котла

Послідовність операцій по розпалюванню котла:

1) Вимкніть електроживлення котла

2) Встановіть заслонку димоходу в положення «Відчинено»

3) Через верхні дверцята завантажте деревні друзки й поліна у верхню завантажувальну камеру 
котла

4) Підпаліть папір і закрийте верхні дверцята

5) Злегка відкрийте нижні дверцята для забезпечення достатньої природної тяги

6) Почекайте 15-20 хвилин, щоб дрова добре розгорілися

7) Помістіть в камеру достатню кількість дров, щоб дно камери було повністю закрите шаром 

(= 10см.) тліючого вугілля (укладання полін по 5см у першій фазі горіння прискорить створення 
необхідного шару тліючого вугілля)

8) Для утворення шару тліючого вугілля потрібно приблизно 15-20 хвилин

9) Заповніть всю верхню завантажувальну камеру котла дровами

10) Герметично закрийте верхні й нижні дверцята

11) Закрийте заслонку димоходу (газ закритий) і включіть живлення.

12) На терморегуляторі виставте необхідну температуру

УВАГА!
Заборонено включати вентилятор, якщо верхні дверцята відчинені!

УВАГА!
Під час завантаження дров слід дотримуватися обережності. Не можна поміщати дрова між 
заслонкою димової труби й коміром - це не дозволить закрити дверцята. Якщо розмір полін 
не відповідає розмірам, зазначеним у таблиці «Технічні дані», то занадто великі дрова можуть 
зашкодити закриванню дверцят котла. Не можна докладати зайвих зусиль при закриванні дверцят.

ВАЖЛИВО!
Дрова досягають припустимої вологості, якщо вони витримані принаймні 1 рік (припустима 
вологість дров зазначена в таблиці «Технічні дані»). Рекомендований рівень вологості дров 
(15%) досягається при витримуванні їх протягом 2-х років.
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7.3 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:

1) Вимкнути електроживлення котла.

2) Відчинити заслонку димоходу.

3) Зачекати 3-5 хв.

4) Відчинити верхні дверцята й при необхідності додати паливо.

5) Зачинити верхні дверцята й заслонку 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.

7.4 Вимикання котла
Котел вимикається натисканням на вимикач живлення або автоматично, коли закінчується горіння 
дров.

7.5 Аварійна зупинка котла.

В разі аварійних ситуацій, таких як: 

- перевищення температури води більше 100 ºС, 
- 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 заслонку димоходу, зачекати 3-5 хв.
- Відчинити дверцята завантажувальної камери.
- Потушити паливо за допомогою вуглекислотного вогнегасника
- Понизити температуру циркуляційної води шляхом введення в систему холодної води ( як при 
наповненні)

УВАГА ! 
Забороняється гасити розжарене паливо водою.

7.6 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 заслонку 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, 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. 

8. Забезпечення оптимальної температури в котлі

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

8.2 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 
20°С, є ймовірність надмірного охолодження газоутворюючої камери, і поступове зменшення 
ефективності процесу газифікації. Це призводить до осідання деревної смоли на внутрішніх стінках 
завантажувальної камери котла.

8.3 Щоб уникнути вищеописаної ситуації в гідравлічній обв’язці котлів, ми рекомендуємо 
встановлювати триходовий (або чотириходовий) 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 газоутворюючої  камери. У такий спосіб різниця температури води в 15-20°С не виявляє 
негативного впливу на матеріали, з яких виготовлений котел, у результаті чого подовжується строк 
його служби.

9. Консервація

9.1 Зберігання котла в неопалювальний сезон
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, заслонку між топленням і димоходом. Для 
висушення залишків, що залишилися в котлі, рекомендується протопити його сухою деревиною з 
низькою щільністю (наприклад, ялиновими дровами). Після очищення залиште котел відкритим для 
провітрювання.

9.2 Вентилятор
Вентилятор є дуже важливою складовою котла. Для продовження строку його служби, лопасті 
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.



10. Чищення котла

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

10.2  У процесі газифікації в котлі утворюється деревна смола. Кількість її утворення залежить від 
типу й вологості дров, температури води на вході й виході. 

10.3 Газоуворюючу камеру необхідно очищати від смоли раз на місяць за допомогою шкребка, або 
шпателя.

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

11. Забезпечення герметичності

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

Рис.1                                                                                                                  Рис.2

Приблизно через один рік роботи котла ущільнювальний шнур дверцят деформується 
(сплющиться). Щоб забезпечити необхідну герметичність (газощільність), слід зробити регулювання 
ригеля дверцята.( див. Рис.)

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.
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Ущільнюючий шнур

12. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

1) Перед використанням котла детально ознайомтесь з настановою по експлуатації

2) Котли КВО «КОТЭКО» - котли низького тиску призначені для роботи з відкритою системою 
опалення.

3) Перед тим як відкрити дверцята завантажувального бункеру, відкрийте шибер димоходу.

4) Не вживати для розпалу котла горючих рідин та вибухонебезпечних матеріалів.

5) Не використовувати будь-які інші палива крім тих, що вказані у даному Паспорті.

6) Котлом можуть користуватись дорослі особи ознайомлені з інструкцією по експлуатації котла.

7) Забороняється залишати дітей без нагляду поруч з працюючим котлом.

8) При розігріві котла («перехід точки роси» – температура при якій водяна пара починає 
конденсуватися на внутрішніх стінках котла) можливе часткове зволоження в нижньому бункері 
котла до повного прогріву системи.

13. Комплектація

Котел поставляється в зібраному вигляді та готовий до експлуатації.

14. Гарантія

1. Загальні положення

1.1. 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.
1.2. Гарантійне обслуговування котла можливе за умов дотримання власником правил, зазначених 
в паспорті на котел, та зі змістом якого власник ознайомився.
1.3. 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.
1.4. Паспорт має бути в обов’язковому порядку заповнений Продавцем і виданий Покупцеві при 
відвантаженні Товару.
1.5 Заповнений Паспорт з підписом Покупця засвідчує факт продажу та є документом, що гарантує 
Покупцеві післяпродажний супровід та гарантію.
1.6.Підпис Покупця в «Картці покупця» засвідчує, що вся інформація щодо товару була доведена 
Покупцеві  повністю та продавець згоден з умовами що зазначені в паспорті на Товар.
1.7. Якщо виникає гарантійна претензія, Покупець обов’язково надає Паспорт на продукцію 
підписаний уповноваженою особою та печаткою підприємства виконавця,= а також документ, що 
підтверджує оплату продукції (чек, квитанція, тощо).

2

1
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2. Умови, за яких гарантійні зобов’язання втрачають силу.
2.1. Гарантійні зобов’язання виробника (продавця) втрачають силу:
2.1.1. Якщо буде допущено використання пального та інших експлуатаційних матеріалів, які не 
входять до переліку дозволених для використання у котлі власника, та зазначених в «Паспорті та 
настанові з експлуатації».
2.1.2. У разі експлуатації котла з порушенням експлуатаційних та технічних вимог, викладених у 
«Паспорті та настанові з експлуатації».
2.1.3. При пошкодженні котла в результаті не правильного встановлення, та використання або в 
інший спосіб, незалежно від особливої причетності власника.
2.1.4.  При використанні котла не за призначенням.
2.1.5. У випадку виявлення фактів підміни (фальсифікації) деталей, частин котла. 
2.2. Гарантійні зобов’язання Виробника (Продавця) не поширюються:
2.2.1. 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, керамічна форсунка, плавка вставка.
2.2.2. На пошкодження лакофарбового покриття обшивки котла.
2.2.3. На усунення вібрації, шумів, та інше, що не впливають на експлуатаційні характеристики котла.
2.2.4. На вузли та агрегати, які підлягали ремонту (розбиранню) власником або іншими особами.

2.3. 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.

1
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15. Свідоцтво про приймання

Котел  «КОТЭКО»   КВО - ____________, 

Заводський №___________________

Відповідає вимогам ТУ У 28.2-36449624-001:2009

Та придатний до експлуатації

Дата виготовлення ___________________________20____р

Дата продажу        _____________________________20____р

ВТК _________________

Штамп_____________
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Вентилятор не 
працює Відсутнє електроживлення Перевірте запобіжні пристрої, 

установки
Згорів плавкий запобіжник Замініть плавкий запобіжник

Вентилятор несправний 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

Вентилятор не 
працює на повну 
потужність

Ротор вентилятора забруднений Перевірте та прочистіть

Скопився гудрон на решітці вентилятора Перевірте та прочистіть
Хлопки (в котлі) з 
виходом диму

Відсутній пустотілий зольник 
(копенсатор). див.  розд.

Встановіть пустотілий зольник 
(компенсатор)

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

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

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

16.   Можливі несправності, викликані неправильною експлуатацією котла і їх 
можливі варіанти усунення

 

Несправність Можливі причини Спосіб усунення

У котлі не 
досягається задана 
температура Нестабільне горіння

Проконсультуйтесь: Розділ 8 
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

Ушкоджені сопла/форсунка Замініть форсунку

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

Переконайтеся, що на оголовку 
димохідної труби встановлений 
захисний пристрій 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 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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Додаткові опції для котлів «КОТЭКО»
Змійовик охолодження
Змійовик охолодження разом з термічним запобіжним пристроєм/стоком служать для захисту 
котла від перенагрівання під час його експлуатації. Змійовик охолодження приєднується 
до системи холодної води за допомогою термального запобіжного стоку. Вихід змійовика 
приєднується до каналізаційної системи.

17. 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.

18. Сервісна картка

№ Дата Перелік виконаних робіт



20. Наші надбання

Продукція ТМ «КОТЭКО» регулярно оновлюється та модернізується.

Додаткову інформацію можна дізнатись на сайті: www.koteko.com.ua, та по телефону у наших 
менеджерів.

(093) 541-31-13

(066) 070-18-80

(067) 443-99-34
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19. Висновок сан-епідем станції

•    
•    
•    
•    
•    
•    
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Наші партнери:

Продаж автомобілів, та автобусів. Виробництво кузовів-фургонів будь якої складності.

тел.: (067) 329-27-07; (097) 535-05-38.

www.polycar.com.ua

Продаж запчастин до: JAC, FAW, ТАТА, I-VAN.

тел.: (045) 987-21-10; (097) 534-58-82.

www.zap4ast.com

Для нотаток
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