
1. Де виробляються котли Kепо?
Пелетнį котли Kепо то є внутрішнįй продукт, виготовлений в компанії Kепо т.о.в  у Koсьеричу. Котли виготовлені з 
з котельного лима товщиною 3 – 5mm, виробленого на металургįйному заводį у Смедереву, а супутне 
обладнання з Італії, Великобританії і Швейцарії.

2. Чи Вам необхįдне додаткове обладнання для початку експлуатацįï котла?
Котел містить всі елементи, необхідні для установки на центральне опалення: клапан для наповнення і 
спорожнення, запобіжний клапан, розширювальний бак і водяний насос. Якщо гарантію на 2 роки ви хочете 
збільшити до 5 років, потрібно вбудувати змішувальний клапан з термо-головкою 40-70° C, і таким чином, 
забезпечити більш тривалий термін служби котла. На додаток до котла повинні бути придбані і димоходи, 
схвалені для котлів і пелетних печей, щоб встановити зв’язок між котлом і димарем.

3. Наскįльки котел безпечний для використання?
Котел має множинний захист від перегріву. Перший рівень захисту забезпечує електроніка, яка не дозволить 
підвищенні температури води вище 85°С, другий рівень захисту є запобіжний термостат, який перериває 
дозування пелет, коли температура котла наближається до критичної. Термостат не дозволяє перегрів котла, але 
видає повідомлення про помилку і відключає котел.

Електроніка не дозволяє тиск в системі вище нįж 2,5bar, а також нижче, ніж 0,6bar. В обох випадках  
реєструється помилка і відключається котел.
Якщо з якоїсь причини електроніка вийде з ладу, котел має запобіжний клапан, який зливає воду з системи до 
3bar, і, таким чином, знижає тиск.
Котел має реле тиску безпеки, роль якого в разі закупорки димових труб і поганого протоку газів через 
димохід, полягає у припиненнį дозування пелет і запобіганнįю будь-якоï можливостį проникнення диму з котла,
реєструваннį помилки і вимиканнį котла.

Котел має механічний клапан, роль якого полягає в тому, щоб в разі надлишкового тиску в камері згоряння 
знизити тиск і тим самим запобігти будь-яким проблемам в подальшій роботі котла.

4. Які типи котлів пропонуєте?
Keпо може запропонувати дві серії котлів, MЦ (з ручним чищенням пальника) 15 i 20kW i AЦ (з автоматичним 
чищенням пальника) від 20 до 25kW.

5. Чи треба для роботи котла свіже повітря?
Kepо котел є основним споживачем кисню, тому необхідно забезпечити
достатній приплив свіжого повітря.

У котельні необхідно зробити отвір площею не менше 100cm², у нижній
частині приміщення.
Бажано зробити вентиляційний отвір також у верхній зоні приміщення.

6. Чи потрібен мені димар?
Рекомендується для надійної роботи підключити котел до димаря.
Однак, якщо у вас немає умов для підключення, досить винести газохід 
з примįщення і забезпечити отвір від бічних вітрів. 



У цьому випадку, Ви повинні очікувати дим, який може заважати навколишньому  середовищу.

Keпо у своїй виробничій програмі має також монтажнį ізольованį inox-димарį з нержавіючої сталі, i Ви можете 
звернутися до нас для отримання бįлш детальної інформації.

Ні в якому разі не дозволяється через неізольованį труби відводити димові гази з зовнішнього боку стіни або за 
межį ізольованоï зони. Це призведе до утворення конденсату і створить перешкоди в роботі котла і відведеннį 
димових газів.

7. Чи має котел можливįсть працювати автоматично?
Так, котел має режм автоматичної роботи, який можемо регулювати двома способами, за допомогою тįльки 
автоматики на котлį або кįмнатним термостатом.

8. На яку площу призначені котли  Kепо?
Розмір вар’юється в залежності від будівельної ізоляції, вікон, клімату і якості пелет.

• МЦ 15 до 120 m²
• МЦ 20 до 180 m²
• АЦ 20 до 180 m²
• АЦ 25 до 240 m²

9. Яке споживання пелет?
Споживання пелет лежить в діапазонį від 0,9kg/h до 5kg/h, залежно від потужності котла, зовнішньої 
температури, клімату, площį об’єкта та ізоляції об’єкту. Велику роль у споживанни енергії грає також якість пелет.

Для розрахунку витрат слід зазначити, що котел не завжди працює всі 24 години.

10. Який обсяг бака для пелет?
• MЦ 15 - 38kg + опцįя додаткового контейнкру на пелетах на 50kg
• MЦ 20 - 50kg + опцįя додаткового контейнкру на пелетах на 65kg
• AЦ 20 - 62kg
• AЦ 25 - 75kg

11. В який період часу здįйснįється чищення котла?
Регулярне в інтервалі від 3 до 7 днів, а генеральне – один раз на рік. Технічне обслуговування котла впливає на 
споживання пелет і надійність  роботи. Найбільш частою причиною самостійного вимикання котла є засмічення 
через низьку якість пелет і нерегулярне обслуговування.

12. Наскільки важливим є якість пелет для правильної роботи котла?
Це один з найбільш важливих факторів для правильної роботи котла. Залежно від умов на місцях, 
налаштовуються параметри, і котел пускають в експлуатацію. Коли параметри спįвпадають з Вашим димарем і 
надходженням кисню, наступна річ, вįд якоï залежить правильне функціонування печį, є пелет.

Високу якість має найдешевший пелет! Використання високоякісних пелет дозволить уникнути:
• численних відвідуваннь i витрат на обслуговування
• самостшйного вимикання котла через погане горіння в ємкостį для попелу
• великих відкладень золи в димових каналах і більш частого чищення котла, ніж прогнозувалося
• бįльш високе споживання пелет

Пелетний котел працює за принципом контрольованого згоряння, і таким чином, пелети повинні бути якįсні, щоб
котел функціонував плавно і економічно.


