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M A D E  I N  U K R A I N E

Твердопаливні коТли
нові моделі
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Чугуївський завод паливної апаратури

ТОВ «ЧугуїВський ЗаВОд ПалиВ-
нОї аПараТури» невпинно роз-
вивається. Завдяки плинній праці 
фахівців найвищого класу постійно 
вдосконалюється конструкція існуючо-
го асортименту та розробляються нові 
моделі твердопаливних котлів, гідрав-
лічних розподільників та гідравлічних 
колекторів.

досконально проаналізувавши поточ-
ну потребу ринку україни твердопа-
ливних котлів, а також передбачаючи 
тенденції майбутніх змін сегментів 
ринку, ТОВ «ЧугуїВський ЗаВОд Па-
лиВнОї аПараТури» представляє до 
Вашої уваги наступні новинки в асор-
тименті твердопаливних котлів торгі-
вельної марки Thermo Alliace:

Серія Vulcan auTO VaSF 35 – пелетний комбінований твердопаливний котел 
з пальником реторного типу (Польща), бункером та автоматикою (Польща) поту-
жністю 35 кВт.

Серія Vulcan PluS VPSFW 20 – твердопаливний котел з автоматикою (Поль-
ща) у комплекті, механізмом шурування палива та водонаповненими колоснико-
вими ґратами потужністю 20 кВт.

Серія Ferrum+ FSF+ 20 – твердопаливний котел з оптимальним співвідношен-
ням ціна/якість з чавунними колосниковими ґратами потужністю 20 кВт.

Серія magnum SSF 20 – твердопаливний котел з варильною поверхнею поту-
жністю 20 кВт.
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сертифікати
сталеві водогрійні твердопаливні котли відповідають усім стандартам якості на 
території україни.
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Серія Vulcan auTO VaSF 35 6 

Серія Vulcan PluS VPSFW 20 8

Серія Ferrum+ FSF+ 20 10

Серія magnum SSF 20 12

У найкращих 
традиціях тепла!
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•	 Високоефективна конструкція 
котла 5 класу.

•	 Пелетний пальник (Польща) з ре-
тортою, що обертається, та з со-
плами для вторинного повітря.

•	 автоматика (Польща) управляє 
подачею палива, вентилятором, 
насосом опалення та насосом 
гВП, та має можливість підклю-
чення кімнатного термостату або 
панель дистанційного управлін-
ня котлом.

•	 Товщина сталі теплообмінника  
6 мм.

•	 герметичний бункер.

•	 Порт під групу безпеки.

•	 Збільшений ккд за рахунок роз-
виненої площі поверхні верти-
кального жаротрубного теплооб-
мінника.

•	 Можливість підключення ме-
ханічного регулятора тяги.

•	 Теплоізоляція стінок котла з міне-
ральної вати товщиною 20 мм.

•	 Транспортувальні опори.

•	 Піддон для збирання золи.

особливості котла

серія
Vulcan auTO VaSF
сЕрІЯ VULCAN AUTO VASF – сталеві водогрійні твердопаливні котли з автома-
тичною подачею палива (пальник ретортного типу та автоматика виробництва 
Польща), в комплекті чавунні колосникові ґрати для спалювання вугілля та дров.
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Найменування VaSF 35
Потужність, кВт 35
ккд, % не нижче 90%
Об'єм води у котлі, л 118
Об'єм бункера, дм³ 25
Температура води макс/мін, °с 95/57
Максимальний робочий тиск, бар 2
Тиск випробування, бар 4
необхідна тяга в димоході, Па 15 ÷ 23
діаметр підключення димоходу, мм 190
діаметр підключення до контуру опалення 1 1/2"
діаметр підключення механічного регулятора тяги 3/4"
Порт під групу безпеки 1"
Товщина сталі теплообмінника, мм 6
Матеріал теплоізоляції мінеральна вата
Товщина теплоізоляції, мм 20
Висота котла, мм 1285
Ширина котла, мм 1250
глибина котла, мм 1065
гарантія 3 роки
Маса котла з бункером, кг 470

Бункер
люк для
чищення

ретортний
пальник

Жарові трубиШнек



•	 Товщина сталі теплообмінника  
6 мм.

•	 Механізм шурування палива.
•	 Водонаповнені колосникові ґрати.
•	 канали подачі вторинного по-

вітря.
•	 Порт під вентилятор.
•	 Порт під групу безпеки.
•	 дверцята з можливістю установки 

як на ліву сторону, так і на праву.
•	 Збільшений ккд за рахунок роз-

виненої площі поверхні теплооб-
мінника.

•	 Можливість підключення ме-
ханічного регулятора тяги.

•	 Теплоізоляція стінок котла з міне-
ральної вати товщиною 20 мм.

•	 Збільшені габаритні розміри топки.
•	 автоматика (Польща) управляє 

подачею повітря у котел, насосом 
опалення та насосом гВП, та має 
можливість підключення кімнат-
ного термостату, датчику димових 
газів (PT-1000) або панель ди-
станційного управління котлом.

•	 Транспортувальні опори.
•	 Піддон для збирання золи. 

особливості котла

серія
Vulcan PluS VPSFW
сЕрІЯ VULCAN PLUS VPSFW – сталеві водогрійні твердопаливні котли з ручним 
завантаженням палива, водонаповненими колосниковими ґратами, автомати-
кою (Польща) у комплекті та механізмом шурування палива.
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Найменування VPSFW 20
Потужність, кВт 20
ккд, % не нижче 85%
Об'єм води у котлі, л 85
Об'єм топки, дм³ 73
Температура води макс/мін, ° с 95/57
Максимальний робочий тиск, бар 2
Тиск випробування, бар 4
необхідна тяга в димоході, Па 15 ÷ 23
діаметр підключення димоходу, мм 180
діаметр підключення до контуру опалення 1 1/2"
діаметр підключення механічного регулятора тяги 3/4"
Порт під групу безпеки 1"
Товщина сталі теплообмінника, мм 6
Матеріал теплоізоляції мінеральна вата
Товщина теплоізоляції, мм 20
Висота котла, мм 1380
Ширина котла, мм 565
глибина котла, мм 830
гарантія 3 роки
Маса котла, кг 342

контролер Вентилятор

Механізм 
шурування палива

канал подачі 
вторинного повітря

Водонаповнені
колосникові ґрати



•	 Товщина сталі теплообмінника  
6 мм.

•	 Порт під вентилятор.

•	 Порт під групу безпеки.

•	 дверцята з можливістю уста-
новки як на ліву сторону, так і на 
праву.

•	 Збільшений ккд за рахунок роз-
виненої площі поверхні теплооб-
мінника та турбулізатора.

•	 Можливість підключення ме-
ханічного регулятора тяги.

•	 Теплоізоляція стінок котла з мі-
неральної вати товщиною 20 мм.

•	 Збільшені габаритні розміри 
топки.

•	 Можливість установки системи 
автоматики.

•	 Транспортувальні опори.

•	 Піддон для збирання золи.

особливості котла

серія
Ferrum+ FSF+
сЕрІЯ FERRUM+ FSF+ – сталеві водогрійні твердопаливні котли без варильної 
поверхні з чавунними ґратами й ручним завантаженням палива.
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Найменування FSF+ 20
Потужність, кВт 20
ккд, % не нижче 85%
Об'єм води у котлі, л 57
Об'єм топки, дм³ 72
Температура води макс/мін, ° с 95/57
Максимальний робочий тиск, бар 2
Тиск випробування, бар 4
необхідна тяга в димоході, Па 15 ÷ 23
діаметр підключення димоходу, мм 160
діаметр підключення до контуру опалення 1 1/2"
діаметр підключення механічного регулятора тяги 3/4"
Порт під групу безпеки 1"
Товщина сталі теплообмінника, мм 6
Матеріал теплоізоляції мінеральна вата
Товщина теплоізоляції, мм 20
Висота котла, мм 1165
Ширина котла, мм 580
глибина котла, мм 775
гарантія 3 роки
Маса котла, кг 220

дверцята з ухилом Турбулізатор



•	 Призначені для автономних сис-
тем опалення потужністю до 20 кВт.

•	 двухконфорочна варочна поверх-
ня з високоміцного чавуну.

•	 Товщина сталі теплообмінника 
3 мм.

•	 регульовані дверцята котла.

•	 Можливість підключення механіч-
ного терморегулятора.

•	 Теплоізоляція стін котла з міне-
ральної вати товщиною 20 мм.

•	 Збільшені габаритні розміри топки.

•	 Тривалість горіння на одному за-
вантаженні (на вугіллі) до 8 годин.

•	 Основне паливо - дрова, паливні 
брикети, вугілля.

•	 Піддон для збирання золи.

•	 у комплекті з котлом перехідник 
з квадратного перетину димохо-
ду під кругле з встановленою за-
слінкою.

•	 колосники з чавуну.

•	 гарантія 3 роки.

•	 Ергономічний сучасний дизайн.

особливості котла

серія
magnum SSF20  
сЕрІЯ MAgNUM SSF20 – стальні водогрійні твердопаливні котли з поверхнею 
для варіння з чавунними колосниковими ґратами й ручним завантаженням 
палива.
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Найменування SSF20
номінальна потужність кВт, ± 10% 20
Об’єм топки, дм3 87
габаритні розміри топки, мм

- висота 445
- ширина 320
- глибина 610

коефіцієнт корисної дії %, не нижче: 80
Основне паливо вугілля, дрова, брикети
Максимальний робочий тиск води кгс/см2 2
Тиск гідравлічного випробування, кгс /см2 3
Товщина сталі теплообмінника, мм 3
Товщина теплоізоляції, мм 20
Матеріал теплоізоляції мінеральна вата
Підключення до системи опалення 1 1/2"
Порт під механічний регулятор тяги 3/4"
необхідна тяга в димоході, Па 15 ÷ 23
Температура води у котлі макс/мін, °с 95/57
Об’єм води у котлі, л, ± 10% 57,5
діаметр підключення димоходу, мм 180
габаритні розміри, мм, не більше

- висота 845
- ширина 470
- глибина (з димоходом) 840 (1070)

Маса котла без води, кг 151

Піддон для 
збирання золи

Перехідник 
з прямокутного
димоходу 
на круглий

регулятор тяги 
(В комплект не входить)
рекомендується механічний 
регулятор тяги ТМ ICMA арт.147



для нотаток
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ексклюзивний представник Sandi+

ваш представник:


