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Твердопаливні котли LIKA серії КВТ- ... М 

(потужністю від 100 до 3000 кВт) 
Сталеві твердопаливні котли з механізованим завантаженням палива призначені для опалення побутових, 

виробничих та інших приміщень, в яких обладнана система 

центрального опалення, для підготовки гарячої води та 

подачі тепла на технологічні потреби. Для ціх котлів 

застосовується система механізованої подачі палива.  
В якості палива використовуються: деревні відходи 

(тирса, стружка, щепа(тріска), тирсові і торф'яні пелети, 

фрезерний торф та ін. 

Фракція палива до 15х35х80 мм вологість не більше 

50% 

 

ВИСОКИЙ КОЕФІЦІЄНТ КОРИСНОЇ ДІЇ КОТЛА      

                                ДОСЯГАЄТЬСЯ: 

    

Завдяки оптимально викладеної топці шамотною 

цеглою;  

Автоматично підтримуються встановлений режим                    

                                                                                            горіння.   

                                                                                            Правильний розподіл первинного та вторинного повітря. 

   ОПТИМАЛЬНА КОНСТРУКЦІЯ 

Рівномірне охолодження стінок циркулюючим 

водним потоком зберігає теплообмінник від накипу і 

збільшує термін служби котла; 

Використані сучасні технології і високоякісні комплектуючі 

виробу; 

Котли пофарбовані механічно стійкою порошковою 

фарбою. 

Кожен котел проходить декілька випробувань, що 

підтверджено протоколами випробувань. 

 

ЕКОЛОГІЯ 

Показники відповідають українським та європейським 

стандартам. 
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Тип котла КВТ-100М КВТ-150М КВТ-195М КВТ-250М КВТ-300М КВТ-400М 

Найменування параметра або розміру Величина параметру або розміру 

Номінальна теплопродуктивність, кВт 98 150 195 250 300 400 

Діапазон регулювання потужності, кВт 45-110 65-165 90-220 110-275 135-330 180-440 

Кількість палива(дров) на один розпал, кг 30-40 

Температура води на виході із котла,С не більше 95 

Температура води на вході в котел, С не меньше 60 

Робочий тиск води, МПа не більше  0,3 

Мінімально допустимий робочий тиск , 

МПа 
0,15 МПа 

Кількість води, яка циркулює через котел  

при Δ t=25°С, м3/ год 
3,5 5,2 6,9 8,6 10,3 13,7 

Обєм теплоносія, м3 1,0 1,15 1,30 1,60 1,90 2,20 

Температура вихідних газів, С не меньше  160 

Гідравлічний опір, МПа не більше 0,02 

Тиск повітря перед котлом, Па не більше 500 Па 

Номінальне розрідження в топці, Па не меньше 15 

Вміст оксидів вуглецю в сухих газах в 

перерахунку на коефіцієнт надлишку 

повітря, що дорівнює одиниці, мг / м3 

- при роботі на сипучому паливі 

не більше  1250 

Вміст оксидів азоту в сухих газах в 

перерахунку на коефіцієнт надлишку 

повітря, що дорівнює одиниці, мг / м3, в 

перерахунку на NO2 

  - при роботі на сипучому паливі 

не більше 500 

Аэродинамічний  опір  котла, Па,  не більше 200 

Час розпалювання, год, не більше 1-3 

Маса котла (без води), кг, не більше 1120 1250 2100 1625 1850 2220 

Габаритні розміри (без бункера), мм 

- довжина 

- ширина 

- висота 

2060 

1270 

1904 

2260 

1270 

1904 

3500 

1340 

2125 

2336 

1340 

2374 

2436 

1340 

2374 

2800 

1340 

2374 

Розміри 

приєднання 

пряма та зворотня вода Dn 65 Dn 65 Dn 65 Dn 80 Dn 80 Dn 80 

патрубок ПСК G 1 ½  G 1 ½  G 1 ½  Dn 50 Dn 50 2хDn 50 

димохід Ø 250 Ø 250 Ø 250 Ø 300 Ø 300 Ø 300 

Коеффіціент корисної дії, % 

при роботі на сипучому паливі 

при роботі на пелетах 

при роботі на дровах (W не більше 50%) 

 

82 

85 

81-84 

  Встановлена потужність електрообладнання          

  базова(повна) компл., кВт, не більше 
1,22(1,55) 1,22(1,55) 1,22(3,05) 1,85(3,65) 1,85(3,65) 1,85(3,65) 

Розхід палива, кг/год: 

 Пелета 

 Дрова та їх відходи (W= 30%) 

 

23 

42 

 

34 

63 

 

46 

84 

 

57 

106 

 

68 

127 

 

91 

169 

Рівень звуку, Дб, не більше 75 

  Час спрацювання захисних пристроїв, с  не більше 3, сек 

Напруга мережі 380В; 50Гц 
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Тип котла КВТ500M КВТ600M КВТ700M КВТ800M КВТ1000M КВТ1500M 

Найменування параметра або розміру Величина параметру або розміру 

Номінальна теплопродуктивність, кВт 500 600 700 800 1000 1500 

Діапазон регулювання потужності, кВт 200-550 240-660 280-770 320-880 400-1100 600-1650 

Кількість палива (дров) на один розпал, кг 40-60 

Температура води на виході із котла,С не більше 95 

Температура води на вході в котел, С не меньше 60 

Робочий тиск води, МПа не більше  0,3  

Мінімально допустимий робочий тиск , МПа 0,15  

Кількість води, яка циркулює через котел  

при Δ t=25°С, м3/ год 
17,2 20,6 24,0 27,5 34,4 51,6 

Обєм теплоносія, м3 2,60 3,00 3,40 3,80 4,20 4,60 

Температура вихідних газів, С не меньше  160 

Гідравлічний опір, МПа не більше 0,02 

Тиск повітря перед котлом, Па не більше 300 

Номінальне розрідження в топці, Па не меньше 25 

Вміст оксидів вуглецю в сухих газах в 

перерахунку на коефіцієнт надлишку 

повітря, що дорівнює одиниці, мг / м3 

- при роботі на сипучому паливі 

не більше  1250 

Вміст оксидів азоту в сухих газах в перерахунку 

на коефіцієнт надлишку повітря, що дорівнює 

одиниці, мг / м3, в перерахунку на NO2 

  - при роботі на сипучому паливі 

не більше 500 

Аэродинамічний  опір  котла, Па,  не більше 200  

Час розпалювання, год, не більше не більше 1-3 г 

Маса котла (без води), кг, не більше 3500 3650 4000 4200 6800 8200 

Габаритні розміри (без бункера), мм 

- довжина 

- ширина 

- висота 

 

2360 

1650 

2700 

 

2560 

1650 

2700 

 

2760 

1650 

2700 

 

3240 

1650 

2700 

 

3650 

2100 

3200 

 

4065 

2100 

3200 

Розміри 

приєднання 

пряма та зворотня вода Dn 100 Dn 100 Dn 100 Dn 100 Dn 125 Dn 125 

патрубок ПСК 2хDn 50 2хDn 50 2хDn 50 2хDn 50 2хDn 50 2хDn 50 

димохід Ø 390 Ø 390 Ø 390 Ø 390 Ø 420 Ø 420 

Коеффіціент корисної дії, % 

при роботі на сипучому паливі 

при роботі на пелетах 

при роботі на дровах (W не більше 50%) 

 

82 

85 

81-84 

  Встановлена потужність електрообладнання          

  базова(повна) компл., кВт, не більше 
2,22(6,55) 2,22(6,55) 2,22(6,55) 2,22(6,55) 3,05(7,65) 3,85(11,5) 

Розхід палива, кг/год: 

 Пелета 

 Дрова та їх відходи (W= 30%) 

 

122 

176 

 

146 

211 

 

171 

246 

 

195 

281 

 

244 

352 

 

341 

493 

Рівень звуку, Дб, не більше 75 

  Час спрацювання захисних пристроїв, с  не більше 3, сек. 

Напруга мережі 380В; 50Гц 
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Тип котла КВТ2000M КВТ2500M КВТ3000M    

Найменування параметра або розміру Величина параметру або розміру 

Номінальна теплопродуктивність, кВт 2000 2500 3000    

Діапазон регулювання потужності, кВт 1000-2000 1300-2500 1500-3000    

Кількість палива (дров) на один розпал, кг 60-80 

Температура води на виході із котла,С не більше 95 

Температура води на вході в котел, С не меньше 60 

Робочий тиск води, МПа не більше  0,3  

Мінімально допустимий робочий тиск , МПа 0,15  

Кількість води, яка циркулює через котел  

при Δ t=25°С, м3/ год 
68,8 86,0 103,2    

Обєм теплоносія, м3 5,20 6,08 6,05    

Температура вихідних газів, С не меньше  120 

Гідравлічний опір, МПа не більше 0,02 

Тиск повітря перед котлом, Па не більше 300 

Номінальне розрідження в топці, Па не меньше 25 

Вміст оксидів вуглецю в сухих газах в 

перерахунку на коефіцієнт надлишку 

повітря, що дорівнює одиниці, мг / м3 

- при роботі на сипучому паливі 

не більше  1250 

Вміст оксидів азоту в сухих газах в перерахунку 

на коефіцієнт надлишку повітря, що дорівнює 

одиниці, мг / м3, в перерахунку на NO2 

  - при роботі на сипучому паливі 

не більше 500 

Аэродинамічний  опір  котла, Па,  не більше 200  

Час розпалювання, год, не більше не більше 1-3 ч 

Маса котла (без води), кг, не більше 13800 15100 17600    

Габаритні розміри (без бункера), мм 

- довжина 

- ширина 

- висота 

 

5500 

2310 

3900 

 

6750 

2310 

3900 

 

6750 

2310 

3900 

   

Розміри 

приєднання 

пряма та зворотня вода Dn 150 Dn 150 Dn 150    

патрубок ПСК 2хDn 65 2хDn 65 2хDn 65    

димохід Ø 500 Ø 500 Ø 500    

Коеффіціент корисної дії, % 

при роботі на сипучому паливі 

при роботі на пелетах 

при роботі на дровах (W не більше 50%) 

 

82 

85 

- 

  Встановлена потужність електрообладнання          

  базова(повна) компл., кВт, не більше 
16 16 16    

Розхід палива, кг/год: 

 Пелета 

 Дрова та їх відходи (W= 30%) 

 

493 

692 

 

617 

865 

 

740 

1038 

   

Рівень звуку, Дб, не більше 75 

  Час спрацювання захисних пристроїв, с  не більше 3, сек. 

Напруга мережі 380В; 50Гц 
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КОНСТРУКЦІЯ КОТЛА 
З огляду на те, що конструкція котла постійно 

вдосконалюється, можливі незначні відхилення від 

даного опису. В процесі виготовлення котла 

використовується високоякісна котлова сталь 

товщиною 10-16 мм і цільнотягнуті труби D76 мм. 

Котел ізольований шаром мінеральної вати товщиною 

50-100 мм.  

Теплообмінник котла - барабанний димогарного 

виконання. 

Топка – це трубний каркас, що чергується 

високоякісним шамотною цеглою. Також є додаткова 

футерування в зоні горіння вогняного факела, що 

забезпечує високу температуру горіння палива. У 

топці котла розташований розподільник вторинного 

повітря. Оригінальна конструкція даного 

розподільника дозволяє регулювати вторинне повітря 

не тільки кількісно, але й подавати його точно в 

необхідні зони топки, що дозволяє спалювати 

різноманітне за складністю паливо, однаково якісно. 

Зручним, є і той фактор, що використовуючи, розподільник 

повітря можна легко підібрати необхідне співвідношення первинного 

та вторинного повітря, забезпечуючи повне згоряння палива і тим 

самим отримати максимально можливий ККД.  

Великий розмір дверей топки, забезпечує зручне 

завантаження палива в котел, а також технічний огляд котла. 

Двері топки, являють собою оригінальну конструкцію з 

багатошарової термоізоляцією за принципом «багатошарового 

пирога». У металевий каркас, попередньо ізольований декількома 

шарами теплоізоляції  встановлена термостійкий плита 1600°С (даний 

матеріал використовується в доменних печах). Від механічного 

руйнування плита закрита екраном  з високолегованої нержавіючої 

сталі, яка забезпечує міцність дверей і високу температуру горіння у 

топці. У дверей топки є оглядове вікно зі спеціального кварцового 

скла, здатного витримувати високі температури, і додаткова захисна шторка з нержавіючої сталі. Всі двері – правого 

виконання. Є можливість змінити місце розташування пульта управління, який зазвичай знаходиться з правої сторони 

котла на ліву. 

                    Автоматика котла забезпечує сталість розрідження в топці котла за допомогою датчика «струму»  

розрідження. В шнекових транспортерах присутня інтелектуальна система «анти загоряння палива». Режими 

налаштування котлоагрегату відбуваються під час проведення пусконалагоджувальних робіт. 

                     Подача палива та повітря в котел автоматично припиняються  при досягненні теплоносієм в котлі заданої 

температури, встановленої регулятором температури; коли теплоносій остигає і його температура опускається на 

задану величину, вентилятор та паливоподача знову включаються автоматично. Шибер, змонтований на димоході, 

дозволяє зручно і швидко підбирати необхідний потік димових газів в залежності від  палива яке використовується 

або інтенсивності горіння. 

Принцип роботи котлів, з механізованим спалюванням палива, наступний: 

Паливо, за допомогою шнекового транспортера або транспортерів, подається вниз котла в реторту, звідки в 

формі вулкана піднімається вгору та зсипається на колосники. Колосники виготовлені з високоякісного легованого 

чавуну, з вмістом хрому не менше 26-30%, що забезпечує їх високу термо та зносостійкість. 

Первинне повітря подається в декілька зон під колосникові грати через отвори, що розташовані на поверхні 

колосників. Колісникова решітка охолоджується первинним повітрям. 

mailto:info@lika-svit.com.ua
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Котли і обладнання подачі палива - це сучасні комплекси, керовані автоматично на основі процесора, які 

можуть працювати в автоматичному режимі при мінімальному періодичному догляді і обслуговуванні. 

В якості палива використовуються тирса або тріска до 50% вологості і довжиною до 80мм. Довгими 

відходами деревини можна топити котел вручну, завантаживши їх в топку через двері топки. 

 Устаткування котельні проектується і будується за індивідуальними вимогами замовника відповідно до 

конкретних технічних умов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сенсорний пульт керування котлом LIKA 
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