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Алматы 

 

  «Келет» Акционерлік қоғамы 

Қазақстан Республикасында өндірілді    

  КАО 3-9 жылыту агрегаты 

 
ПАСПОРТ 

1. Арнауы  
КАО 3-9 жылыту агрегаты өнеркәсіптік және азаматтық арнаудағы ғимараттарды  ауамен жылытуға 

арналған.  

  

2. Жиынтығы  
КАО 3-9 жылыту агрегаты                          1 дана. 

Паспорт                                                         1 дана. 

Қаптама        1 дана.  

 

3. Техникалық сипаттамалар   

Жұмыс ортасы ауа 

Жылу бойынша өнімділігі    103,5 кВт 

Ауа бойынша өнімділігі   5000 м
3
/сағ 

Жылу тасығыш ыстық немесе өте ысытылған су    

Электрмен қамтамасыз ету режимі   220В/50Гц 

Салмағы  65 кг 

Габаритті өлшемдер   977х575х555 

 

4. Құрылғы, пайдалану 
   КАО 3-9  жылыту агрегатына ауаны беру диффузор  және КСк 3-9 су калорифері арқылы  WOKS-350 

осьтік желдеткішімен жүзеге асырылады, онда жылу алмасу процесі кезінде ауа жылынады.    Әрі қарай 

қызған ауа  жылытылатын жайға немесе жылыту желісінің  ауа өткізгішіне келіп түседі.   

   КАО 3-9  жылыту агрегаты  құрамында қышқыл булары, қопарылыс қауіпті газдар, тоқ өткізетін 

шаңдар және т.б. жоқ жайларға орнатылады. Жайдағы ауаның температурасы +1 ºС бастап, +40 ºС  

дейін, ауаның ылғалдылығы 35 ºС жағдайында 80% асырмауы тиіс.                             

    КАО 3-9  жылыту агрегатын орнату, қосу және мерзімді түрде қызмет көрсету  білікті персоналмен 

орындалуы тиіс. 

 

 8.  Кепілдік міндеттемелер    
Пайдаланудың кепілдік мерзімі осы паспортқа сәйкес пайдалану шартында сатқан күннен бастап 12 

айды құрайды. 

 

Кепілдік сервис орталықтары: 

1. Алматы, Бөкейханов к-сі., 233, тел.: 8 (727) 258-45-61                                                                                                                  

2. Астана  Әуезов к-сі., 139 (бұрынғы 39), Ыкылас Дүкенұлы к-ң қиылысы (бұрынғы Дружба к-сі.).                                        

тел.: +7 (7172) 31-93-81, 58-08-73, 58-08-72, 58-08-74, 58-02-37 факс: 58-08-71 

3. Қарағанды, Пичугин к-сі., 249, кв. 19, 20, тел.: 8 (7212) 47-76-35 

4. Ақтөбе, Жүргенов к-сі., 177А, тел.: 8 (7132) 70-46-90, 70-46-92 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Акционерное общество «Келет» 

Изготовлено в Республике Казахстан 

Калорифер КАО 3-9 

СТ 15575-1910-АО-10-2016 

 
ПАСПОРТ 

1. Назначение 
Калорифер КАО 3-9  предназначен для воздушного отопления зданий промышленного и гражданского 

назначения 

  

2. Комплектность 
Калорифер КАО 3-9                          1 шт. 

Паспорт                                                                  1 шт. 

Упаковка                                                                 1 шт.  

 

3. Технические характеристики 

Рабочая среда воздух 

Производительность по теплу  103,5 кВт 

Производительность по воздуху 5000 м
3
/час 

Теплоноситель горячая или перегретая вода 

Режим электроснабжения 220В/50Гц 

Масса 65 кг 

Габаритные размеры 977х575х555 

 

4. Устройство, эксплуатация 
   Подача воздуха в калорифере КАО 3-9 осуществляется двумя осевыми вентиляторами WOKS-350 

через диффузор и водяной калорифер КСк 3-9, где в процессе теплообмена происходит нагрев воздуха. 

Далее нагретый воздух поступает в отапливаемое помещение или в воздуховод отопительной сети.  

   Калорифер КАО 3-9  устанавливается в помещениях, не содержащих паров кислот, взрывоопасных 

газов, токопроводящей пыли  и т.п. Температура воздуха в помещении от +1 ºС до +40 ºС, влажность 

воздуха не должна превышать 80% при 35 ºС.                             

    Установку, подключение и периодическое обслуживание калорифера КАО 3-9  должен выполнять 

квалифицированный персонал. 

 

 8.  Гарантийные обязательства 
Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи , при условии эксплуатации в соответствии 

с настоящим паспортом 

 

Гарантийные сервисные центры: 

1. Алматы, ул. Бокейханова, 233, тел.: 8 (727) 258-45-61                                                                                                                  

2. Астана  ул.  Ауэзова, 139 (бывшая 39), уг. ул. Ыкылас Дукенулы (бывшая ул. Дружбы).                                        

тел.: +7 (7172) 31-93-81, 58-08-73, 58-08-72, 58-08-74, 58-02-37 факс: 58-08-71 

3. Караганда, ул. Пичугина, 249, кв. 19, 20, тел.: 8 (7212) 47-76-35 

4. Актобе, ул. Жургенова, 177А, тел.: 8 (7132) 70-46-90, 70-46-92 

 

9.  Свидетельство о приемке / Қабылдау туралы куәлік 

 

Калорифер / жылыту агрегаты КАО 3-9 



 

Заводской номер / Зауыттық нөмірі  _________ 

 

Изготовлен / Өндірілді ______________ 

 

Признан годным к эксплуатации./ Пайдалануға жарамды деп танылды.        Штамп ОТК/ ТББ мөртабаны   


