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Попередня комерційна пропозиція 

на поставку Блочно-транспортабельної котельні на твердому паливі (пелета, 

дрова) КУМ-Тт-1.0 потужністю 1000 кВт на базі водогрійних котлів Aton        

КСТ-500 
 

№ Товар 
Вартість, ГРН з 

ПДВ 

1 
Блочно-транспортабельна котельня КУМ-Тт-1.0, потужність 

котельні 1000 кВт 
3 170 000,00 

 

Разом грн. з ПДВ 3 170 000,00 

 

 

З найкращими побажаннями та надією на плідну співпрацю 

 

Умови поставки: EXW - склад виробника, м. Красилів, Хмельницька обл. 

Гарантія: 12 місяців з дня вводу в експлуатацію 

Термін поставки:  35 – 45 робочих днів 

Термін дії пропозиції: до ********** 
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_Гарантійні зобов'язання 
Гарантійний термін на котельне обладнання складає 

один рік, за умови дотримання всіх норм та правил, що 
передбачені заводом-виробником обладнання та чинних на 
території України. 

 
   

 

Кваліфіковані фахівці  
Aton Group реалізує об’єкт під ключ та забезпечує 

кваліфіковану підтримку на всіх етапах: проектування, 
монтаж, пуско-наладка та експлуатація.  

   

Технології 
В кожному продукті застосовуються технологічні іновації 

сучасних європейських виробників, завдяки співпраці з ними 
та постійному обміну досвідом. 

 
 

   

 

Навчання персоналу котельні 
При введенні обладнання в експлуатацію технічні фахівці 

фірми проводять безкоштовний детальний 
інструктаж  
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Сучасна блочно-транспортабельна 
котельня Aton КУМ повністю 
автоматизована та відповідає світовим 
стандартам ISO9001. Котельня розрахована 
на тепло- та гаряче водопостачання 
житлових, громадських та промислових 
будівель. Котельня постачається в зібраному 
виді  зі всіма необхідними запобіжними 
пристроями та арматурою, що скорочує час 
на монтаж та підключення комунікацій. 

Блочно-транспортабельні котельні 
Aton КУМ виробляються серійно в 
стандартній комплектації, а котельні 
потужністю від 500 кВт до 10 000 кВт виготовляються по індивідуальному замовленню.  

Основні переваги: 
 швидкий монтаж та простота підключення до системи опалення та 

гарячого водопостачання; 
 відсутність капітальних витрат на 

будівництво котельні; 
 подача теплоти регулюється в залежності 

від зовнішньої температури; 
 повна автоматизація роботи котельні 

зменшує присутність обслуговуючого персоналу;  
 дистанційне керування та 

диспетчеризації котельні; 
 екологічна безпека - завдяки 

інноваційним рішенням конструкторів і інженерів, рівень 
викидів шкідливих речовин відповідає європейським 
стандартам. 
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Основна комплектація КУМ-1.0 

№ 
п/п 

Найменування 
Од. 

вим. 
К-сть 

1 Контейнер під обладнання 11,5х6х4,0 
 м 

к-т. 1 

2 Водогрійний твердопаливний котел «Aton» КСТ-500, потужністю 500 кВт шт. 2 

3 Група безпеки шт. 2 

4 Циркуляційний котловий насос Grundfos UPS 50-180 F шт. 2 

5 Розширювальний бак котлів «ROZ-NAVI» 150l шт. 2 

6 Рециркуляційний насос Grundfos UPS 40-120 F шт. 2 

7 Система хімводопідготовки «Ecosoft» FU 1018 Cab CG шт. 2 

8 Бак-акумулятор тепла 5000 л шт. 1 

9 Мережевий насос  Grundfos TP 50-830/2   к-т. 1 

10 Бак запасу води 500 л шт. 1 

11 Станція підживлення води «Grundfos» JPB 5, бак 24 л шт. 2 

12 Сітчастий фільтр с-ми водопроводу сирої води шт. 1 

13 Лічильник холодної води к-т. 2 

14 Система автоматизації та оповіщення котельні к-т. 1 

15 Система освітлення к-т. 1 

16 Лічильник електроенергії к-т. 1 

17 Система водовідведення к-т. 1 

18 Система опалення котельні «Термія» к-т. 1 

19 Контрольно-вимірювальні прилади  к-т. 1 

20 Дефлектор к-т. 1 

21 Вогнегасник порошковий к-т. 2 

22 Система очистки повітря - циклон  

 
к-т. 2 

23 Щит силовий к-т. 1 

24 Димосос к-т. 2 

25 Димова труба окремо на котел 16 м к-т. 1 

26 Щогла 16 м к-т. 1 

27 
Комплект додаткових матеріалів (запірна арматура, фланці, трубопроводи, 
ізоляція та інше) 

к-т. 1 

28 Санвузол к-т. 1 
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Типова тепломеханічна схема 

Блочно-транспортабельна котельня забезпечує виробництво мережевої 
води з розрахунковим температурним графіком 90/70 ºС. Розрахунок 
тепломеханічної системи виконаний на закриту систему теплопостачання. 
Мережева вода подається до споживача за допомогою мережевих насосів 
одинарних/здвоєних. Для захисту котла від низькотемпературної корозії 
передбачений рециркуляційний насос. Для зниження жорсткості мережевої 
води в тепломеханічній частині котельні передбачено систему пом’якшення 
води, підживлювальні станції та бак запасу хімпідготовленої води. Режим роботи 
підживлювальної установки автоматичний. Дане обладнання використовується і 
при заповненні системи теплопостачання перед пуском. В склад котельні 
входять компенсатори об’єму мембранного типу для компенсації об’єму води 
всередині котельні. Для зливу води із трубопроводів і обладнання в котельні 
встановлена система каналізації. Теплова схема котельні оснащена необхідними 
контрольно-вимірювальними приладами, засобами автоматизації та 
регулювання. Трубопроводи оснащені пристроями для спуску води та повітря. 
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Типова компоновка котельні 
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Транспортабельний модуль  

 
Контейнер під обладнання виконаний згідно пожежних та будівельних 

норм. Металевий каркас обшитого профнастилом виробництва Італія. 
Контейнер утеплений мінеральною ватою URSA товщиною 100мм. 

 Конструкція каркасу прорахована на всі види навантажень. Матеріали та 
комплектуючі контейнера сертифіковані на території Україні та підбриються 
згідно розрахунків проектного відділу. В конструкцію транспортабельного 
модуля входить система освітлення, система опалення контейнера, витяжна 
система (природня та примусова).  
 

Каркас Труба профільна 100х100х4 мм. (80х80х4 мм) 

Внутрішня 
обшива 

Профнастил ПС – 08, товщиною 0,8 мм, сірого кольору, з 
гідробарєром та мінеральною ватою товщиною 100мм 

Зовнішня обшива Профнастил ПС – 12, товщиною 0,8 мм сірого кольору 

Дах 
Профнастил ПС – 25, товщиною 1,0 мм, сірого кольору з 
гідробарєром та мінеральною ватою товщиною 100мм 

Двері Спеціалізовані  

Ворота Металеві двохстворчасті з утеплювачем в середині 

Вікна Металопластикові вікна та решітка 

Підлога 
Лист рифлений, чечевичний, товщиною 5мм, з гідробарєром 

та мінеральною ватою товщиною 100мм. 
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Опалення та вентиляція 
В приміщенні котельні встановлені електричні конвектори для підтримки 

температури в приміщенні. Розрахункова температура  + 5°С.  

Вентиляція котельні передбачена за рахунок системи припливно-витяжної 

вентиляції.  Вентиляція підібрана з розрахунку трикратного повітрообміну в 

приміщенні котельні та подачі необхідної кількості повітря для горіння.  
 

Фундамент  
Блочно транспортабельний модуль встановлюють на фундамент 

стрічковий, з бетонних блоків або монолітного бетону класа не менше В20. 

Глибина фундаменту не менше 400 мм. 
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Димова труба  
Для забезпечення розсіювання шкідливих речовин в продуктах згорання 

передбачено встановлення теплоізольованих димових труб, висота та діаметр 

підбирають згідно окремих проектних розрахунків. Висота димових труб при 

природній тязі розраховуються на основі результатів аеродинамічного 

розрахунку газоповітряного тракту і провіряються по умовам розсіювання в 

атмосфері шкідливих речовин.  

 

Система автоматизації 
Технологічний захист забезпечується блоком котельної автоматики. Щит 

управління, на якому фіксується режим і параметри роботи основного 

обладнання котельні.  

У котельні встановлено сигналізатор чадного газу. 

Автоматичний захист відключення всіх котлів спрацьовує при загазованості 

приміщення по чадному газу; зникненні електроенергії; підвищенні або 

зниженні тиску теплоносія від норми; підвищенні температури теплоносія вище 

норми; зупинці циркуляційних насосів; спрацюванні пожежної сигналізації; 

несправності в приладах автоматизації і сигналізації. 
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Наша гордість 
 

 

Щиро дякуємо Вам за запит! 

В разі виникнення запитання, що до нашої продукції, або Вам 

знадобиться додаткова інформація ми з задоволенням відповімо на 

всі Ваші запитання 


