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Твердопаливні котли LIKA серії КВТ 

(потужністю від 100 до 1250 кВт) 

 
 Сталеві твердопаливні котли з ручним 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 з використанням в якості палива дров, деревних 

відходів, тирсових і торф'яних брикетів, кускового торфу і кам'яного 

вугілля та ін. 
 

ВИСОКИЙ КОЕФІЦІЄНТ КОРИСНОЇ ДІЇ КОТЛА ДОСЯГАЄТЬСЯ: 

Завдяки оптимально викладеної топці шамотною цеглою; 

У зону горіння подається  первинний і вторинний потік повітря; 

Автоматично підтримуючи встановлений режим; 

Використовуючи турбулізатори для ефективного відводу тепла. 

 

ЗРУЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

Об'ємні дверцята обслуговування і топки котла; 

Лівий і правий варіанти дверей; 

Зручний та надійний інструмент для обслуговування. 

 

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 порошковою фарбою стійкою до механічних пошкоджень.  

           Кожен котел проходить декілька випробувань, що 

підтверджено протоколами випробувань. 

 

ЕКОЛОГІЯ 

Показники відповідають українським та європейським 

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

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 

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 

Номінальне розрідження в топці, Па не меньше 20 
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 КВТ500 КВТ600 КВТ700 КВТ800 КВТ1000 КВТ1250 

Найменування параметра або розміру Величина параметру або розміру  

Номінальна теплопродуктивність, кВт 500 600 700 800 1000 1250 

Діапазон регулювання потужності, кВт 200-550 240-660 280-770 320-880 400-1000 600-1250 

Кількість 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 больше  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 42,9 

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

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 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        не більше 1-3 год. 

Маса котла (без води), кг, не більше 3500 3650 4000 4200 5500 7500 

Габаритні розміри (без бункера), мм 

- довжина 

-    ширина 

-    висота 

 

2360 

1650 

2700 

 

2560 

1650 

2700 

 

2760 

1650 

2700 

 

3240 

1650 

2700 

 

3650 

2100 

3200 

 

3650 

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 

 

326 

443 

Рівень звуку, Дб, не більше 75 

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

З огляду на те, що конструкція постійно вдосконалюється, можливі незначні відхилення від цього опису. 

В процесі виготовлення котла використовується високоякісна котлова сталь товщиною 6-10 мм і 

цільнотягнуті труби D76 мм. Котел ізольований шаром мінеральної вати товщиною 50-100 мм.  

Теплообмінник котла - барабанний димогарного виконання.Топка - трубний каркас, який чергується з 

шамотною цеглою, що забезпечує високу температуру горіння палива. 

Великий дверний отвір, забезпечує зручне завантаження палива і догляд за котлом. 

Двері топки сталеві, зі встановленою термостійкої плитою, що забезпечує міцність дверей і високу 

температуру горіння в топці. 

Теплообмінник - барабанний димогарного виконання. 

Всі двері – правого виконання. За попереднім замовленням 

вони можуть бути виготовлені лівими. Відповідно можна змінити і 

місце розташування пульта управління, який зазвичай знаходиться з 

правої сторони котла. 

Зручним для використання розподільником повітря можна 

легко підібрати необхідне співвідношення первинного і вторинного 

повітря, забезпечуючи повне згорання палива. 

 Не рекомендується топити котел, використовуючи природну 

тягу труби, відкривши двері зольника, так як при непрацюючому вентиляторі можуть перегрітися колосники. 

Вдування повітря автоматично припиняється, коли вода в котлі досягає заданої температури, встановленої 

регулятором температури; коли вода вистигає, вентилятор знову включається автоматично. Шибер, змонтований на 

димоході, дозволяє зручно підбирати бажаний потік димових газів в залежності від використовуваного палива або 

інтенсивності топки. 
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