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«MARTEN» -  тепло 
Вашої оселі.



ПРО КОМПАНIЮ

Найдавнішим способом опалення житла було просто вдало розведене багаття. Пізніше наші 
предки впровадили пічне і централізоване опалення, але й ці методики відходять у минуле.

Сучасність же зараз вносить свої корективи, диктуючи нові обов’язкові умови для опалюваль-
ного обладнання:

• экологiчнiсть;
• безпека;
• простота експлуатації;
• доступність паливного ресурсу;
• экономiя бюджету.

Всі ці та багато інших позитивних якостей притаманні твердопаливним котлам торгової 
марки MARTEN і рішенням на їх базі. Представлене в каталозі обладнання повністю  
відповідає європейським стандартам якості, а це — турбота про природу (зниження рівня  
викидів CO2) і безпеку під час експлуатації.

Всі етапи виробництва, починаючи з розробки конструкторської документації, розрахунків 
всіх гідравлічних та термодинамічних властивостей, необхідних для максимальної  ефек-
тивностi теплопостачання виробництвом, випробуванням на відповідність розрахунковим  
показникам і запуск в серійне виробництво, відповідають високим стандартам якості. 

Проектно-конструкторський підрозділ компанії для розробки теплотехнічного обладнання 
та котелень використовує сучасні комп’ютерні 3D-програми. Контроль якості як інноваційних, 
так і серійних моделей, проводиться нашими фахівцями та інспектується сертифікаційними 
органами України.

Високоякісне виробниче обладнання кращих світових виробників (Fronius - Австрія, 
Hiperterm - США, Euromac - Італія, Motoman - Японія), сучасні технології (порошкового  
фарбування металів, роботизованого зварювання і розкрій деталей на верстатах плазмового 
різання з ЧПУ і т.д.), інтелектуальний капітал висококваліфікованих фахівців дозволяють ком-
панії випускати екологічно безпечні котли торгової марки MARTEN.

Сьогодні компанією MARTEN розроблена і впроваджена нова модельна лінійка твердопа-
ливних котлів INDUSTRIAL і блочно-модульних котелен на їх базі, яка покликана забезпечити 
теплом промислових споживачів, приватні та бюджетні організації і, звичайно ж, зможе стати 
ідеальним рішенням для ОСББ в питанні організації теплопостачання на вигідніших умовах 
порівняно з центральним опаленням. Вивчити особливості кожної із запропонованих новинок 
можна в цій брошурі.

Європейська 
технологiя 

виробництва

Iндивiдуальнi 
термодинамiчнi 
та гiдравлiчнi 
розрахунки

Висока якiсть 
зварювального 

шва - роботизоване 
зварювання

Порошкове 
фарбування

Котлова  
сталь
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ПОБУТОВІ КОТЛИ 
НА ТВЕРДОМУ ПАЛИВІ

ТВЕРДОПАЛИВНІ КОТЛИ 
ПРОМИСЛОВОГО 

ПРИЗНАЧЕННЯ

ТВЕРДОПАЛИВНІ КОТЛИ 
ПРОМИСЛОВОГО 
ПРИЗНАЧЕННЯ TM «KALVIS»

КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ 
ТМ «MARTEN»

... Серія Marten Base

... Серія Marten Comfort

... Серія Marten Comfort Pellet

... Серія К, промислові твердопаливні    
     водогрійні котли з ручним 
     завантаженням палива
... Серія M, з вулканною подачею 
     палива
... Серія M1, твердопаливні водогрійні  
     котли з рухомими колосниками

ОБЛАДНАННЯ 
КОТЕЛЬНІ

Гідравлічна установка подачі палива ...
Скребковий конвейєр PGK-K ...

Проміжна ємність (TT) ...
Мультициклони (MC2 ... MC12) ...

Системи управлiння ... 
Економайзери ...

Серія Marten Industrial ...
Серія Marten Industrial Pellet ...

Серія Marten Industrial Pro ...
Модульні котельні Marten ...
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ПОБУТОВІ КОТЛИ 
НА ТВЕРДОМУ 
ПАЛИВІ( )
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Твердопаливні котли серії MARTEN BASE  
потужністю від 12 до 18 кВт.  
Призначені для опалення приміщень площею  
до 180 м2 основними видами палива: вугілля,  
дрова, брикети.                                                           
Тривалість згоряння разового завантаження  
палива: 4-8 годин.

Твердопаливні  
котли серії 
MARTEN BASE

В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВХОДЯТ:

• Твердопаливний котел;

• Паспорт;

• Термометр.

ВИДИ ПАЛИВА, ЯКI ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ 

дрова вугілля брикети

ПЕРЕВАГИ ТВЕРДОПАЛИВНИХ КОТЛIВ 
СЕРІЇ MARTEN BASE:

• простота та надійність;

• розрахунковий термін служби 10 років (3 мм сталь);

• доступна ціна;

• висока якість зварювального шва (роботизовані 
зварювання);

• порошкове фарбування;

• параметри котлів підтверджені індивідуальними 
термодинамічними та гідравлічними розрахунками.
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ОСНОВНI  ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ТВЕРДОПАЛИВНИХ КОТЛIВ СЕРІЇ MARTEN BASE

Показники Од. вим.
Твердопаливні котли MARTEN BASE

МВ-12 МВ-12V* МВ-12VK** МВ-15 МВ-17* МВ-18

Номінальна потужність кВт 12 12 12 15 17 18

Орієнтовно опалювальна площа м2 120 120 120 150 170 180

Паливо основне / альтернативне - антрацит, кам’яне вугілля / дрова / брикеты

Площа поверхні теплообміну в котлі м2 0,93 0,93 0,53 1,42 1,98 1,8

ККД, не менше % 76

Тривалість згорання разового  
завантаження

год 4-8

Об’єм води в котлі л 32 28 24 38 57 47

Вага котла без води кг 80 96 96 98 150 125

Необхідна тяга димових газів Па 20-25

Температура димових газів при виході  
з котла

°С 140-220

Рекомендована температура води, min °С 58

Рекомендована температура води, max °С 95

Робочий тиск води МПа (бар) 0,15 (1,5)

Випробувальний тиск води, не більше МПа (бар) 0,25 (2,5)

Діаметр патрубків подачі води  
і зворотньої води

мм 40

РАЗМІР ТОПКИ

Глибина мм 320 330 330 420 630 570

Об’єм дм3 26 26 26 34 70 63

РЕКОМЕНДОВАНІ ПАРАМЕТРИ ДИМОХОДУ

Площа перетину см2 214

Внутрішній діаметр мм 130 150

Висота (мінімально допустима) м 5

Довжина (глибина) мм 685 685 685 730 995 930

Ширина мм 415 430 430 415 475 420

Висота мм 755 775 775 755 785 755

* Котел з однією / двома поверхнею для варки 
** Котел з поверхнею для варки та чавунними колосниками
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Твердопаливний котел  
Marten Base MB-12 12 кВт

Твердопаливний котел  
Marten Base MB-12V 12 кВт  
з поверхнею для варки

Твердопаливний котел  
Marten Base MB-12V 12 кВт  
з поверхнею для варки  
та чавунними колосниками

Дана модель відрізняється найменшою потужністю  
в лінійці MARTEN BASE.                                                           
Це оптимальне рішення для обігріву невеликих будинків, 
загальною площею від 40 до 120 м2.

Дана модель за рахунок вбудованої варочної поверхні  
стане в нагоді у невеличкому домогоспадарстві  
і зможе вирішувати завдання не тільки по опаленню 
приміщень, а й у приготуванні їжі.

Ключовою різницею між даною моделлю та попередньою 
є наявність чавунних колосників, що дозволяють вирішити 
проблему їх прогорання шляхом нескладної заміни.

МОДЕЛЬНИЙ РЯД ТВЕРДОПАЛИВНИХ КОТЛIВ  
СЕРІЇ MARTEN BASE: 
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Твердопаливний котел  
Marten Base MB-15 15 кВт

Твердопаливний котел  
Marten Base MB-17V 17 кВт  
з поверхнею для варки

Твердопаливний котел  
Marten Base MB-18 18 кВт

Модель призначена для опалення невеликих приміщень 
площею від 50 до 150 м2. Котел функціональний, працює 
на всіх основних видах твердого палива, розрахунковий 
термін його експлуатації становить 10 років.

Дана модель поєднує в собі відразу дві функції: опалення 
та приготування їжі. Це оптимальне рішення для будинків 
площею від 55 до 170 м2, де немає можливості провести  
газопровід для плити, а використання електроплит  
нераціональне.

Надійний, простий у використанні котел на твердому  
паливі, для обігріву будинків, загальною площею від 60  
до 180 м2.
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Твердопаливні котли тривалого горіння серії MARTEN 
потужністю від 12 до 98 кВт призначені для опалення 
приміщень площею до 1000 кв. метрів. Основними 
видами палива є: вугілля, дрова, брикети.                           
Крім цього розроблена опція по установці пеллетного 
пальника в даний тип котла, що дозволяє автоматизу-
вати процес подачі палива - серія MARTEN COMFORT 
PELLET. Тривалість згорання разового завантаження 
палива: 8-24 годин.

Твердопаливні котли 
серії MARTEN COMFORT

ДО КОМПЛЕКТУ ПОСТАЧАННЯ ВХОДЯТЬ:

• Твердопаливний котел;

• Вентилятор М+М;

• Блок керування Tech (Польща);

• Зольник

• Кочерга;

• Паспорт.

ВИДИ ПАЛИВА, ЯКI ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ 

дрова вугілля брикети

ПЕРЕВАГИ ТВЕРДОПАЛИВНИХ КОТЛIВ  
СЕРІЇ MARTEN COMFORT:

• тривалий час горіння завдяки завантажувальній  
камері більшого розміру;

• рухомі колосники (полегшує видалення золи)  
з циркуляцією теплоносія;

• розрахунковий термін служби – 15 рокiв;

• гарантія 3 роки;

• автоматичне керування температурою теплоносія;

• можливість застосування різних видів палива;  
високий ККД;

• порошкове фарбування;

• індивідуальний термодинамічний і гідравлічний  
розрахунок;

• висока якість зварювального шва.
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Дана модель розроблена для приміщень 
загальною площею до 120 м2. 
Котел функціональний, надійний, з тривалим 
часом автономної роботи, від 8 до 24 годин,  
в залежності від типу палива.

Твердопаливний котел  
Marten Comfort MC-12 12 кВт

ВИДИ ПАЛИВА, ЯКI ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ

дрова вугілля брикети

НОВИНКА

Колір: сірий

Вага: 210 кг

Гарантiйний термiн : 36 місяців

Показники Од. вим. MARTEN COMFORT
МС-12

Номінальна потужність кВт 12

Орієнтовно опалювальна 
площа

м2 120

Паливо основне /  
альтернативне

-
Антрацит, кам’яне 

вугілля / дрова

Площа поверхні теплообміну м2 2,0

ККД, не менше % 85

Тривалість згорання  
разового завантаження

год 8-24

Об’єм води в котлі л 60

Вага котла без води кг 210

Необхідна тяга димових газів Па 20-25

Температура димових газів 
при виході з котла

°С 110-170

Рекомендована t води, min °С 58

Рекомендована t води, max °С 90

Робочий тиск води МПа (бар) 0.2 (2.0)

Випробувальний тиск води, 
не більше

МПа (бар) 0.3 (3.0)

Споживання електроенергії, 
не більше

Вт 85

Діаметр патрубків подачі 
води і зворотньої води

мм 40

РАЗМІР ТОПКИ

Глибина мм 355

Об’єм дм3 52

РЕКОМЕНДОВАНІ ПАРАМЕТРИ ДИМОХОДУ

Площа перетину см2 201

Внутрішній діаметр мм 160

Висота (мін. допустима) м 5

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ КОТЛА

Глибина / ширина / висота мм 610 х 535 х 1446
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Модель розроблена для приміщень загальною 
площею до 170 м2. Котел функціональний, 
надійний, з тривалим часом автономної  
роботи, від 8 до 24 годин в залежності  
від типу палива.

Твердопаливний котел  
Marten Comfort MC-17 17 кВт

Колір: сірий

Вага: 255 кг

Гарантiйний термiн : 36 місяців

ТОП ПРОДАЖ

ВИДИ ПАЛИВА, ЯКI ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ

дрова вугілля брикети

Показники Од. вим. MARTEN COMFORT
МС-17

Номінальна потужність кВт 17

Орієнтовно опалювальна 
площа

м2 170

Паливо основне /  
альтернативне

-
Антрацит, кам’яне 

вугілля / дрова

Площа поверхні теплообміну м2 2,3

ККД, не менше % 85

Тривалість згорання  
разового завантаження

год 8-24

Об’єм води в котлі л 74

Вага котла без води кг 255

Необхідна тяга димових газів Па 20-25

Температура димових газів 
при виході з котла

°С 110-170

Рекомендована t води, min °С 58

Рекомендована t води, max °С 90

Робочий тиск води МПа (бар) 0.2 (2.0)

Випробувальний тиск води, 
не більше

МПа (бар) 0.3 (3.0)

Споживання електроенергії, 
не більше

Вт 85

Діаметр патрубків подачі 
води і зворотньої води

мм 50

РАЗМІР ТОПКИ

Глибина мм 385

Об’єм дм3 67

РЕКОМЕНДОВАНІ ПАРАМЕТРИ ДИМОХОДУ

Площа перетину см2 227

Внутрішній діаметр мм 170

Висота (мін. допустима) м 5

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ КОТЛА

Глибина / ширина / висота мм 620 х 570 х 1510
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Котли з великою завантажувальною каме-
рою і системою управління процесом горіння 
здатні працювати на одному завантаженні, 
автономно від 8 до 24 годин. Дана модель 
оптимальна для обігріву площ до 200 м2.

Твердопаливний котел  
Marten Comfort MC-20 20 кВт

Колір: сірий

Вага: 285 кг

Гарантiйний термiн : 36 місяців

ТОП ПРОДАЖ

ВИДИ ПАЛИВА, ЯКI ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ

дрова вугілля брикети

Показники Од. вим. MARTEN COMFORT
МС-20

Номінальна потужність кВт 20

Орієнтовно опалювальна 
площа

м2 200

Паливо основне /  
альтернативне

-
Антрацит, кам’яне 

вугілля / дрова

Площа поверхні теплообміну м2 2,5

ККД, не менше % 85

Тривалість згорання  
разового завантаження

год 8-24

Об’єм води в котлі л 90

Вага котла без води кг 285

Необхідна тяга димових газів Па 20-25

Температура димових газів 
при виході з котла

°С 110-170

Рекомендована t води, min °С 58

Рекомендована t води, max °С 90

Робочий тиск води МПа (бар) 0.2 (2.0)

Випробувальний тиск води, 
не більше

МПа (бар) 0.3 (3.0)

Споживання електроенергії, 
не більше

Вт 85

Діаметр патрубків подачі 
води і зворотньої води

мм 50

РАЗМІР ТОПКИ

Глибина мм 412

Об’єм дм3 87

РЕКОМЕНДОВАНІ ПАРАМЕТРИ ДИМОХОДУ

Площа перетину см2 254

Внутрішній діаметр мм 180

Висота (мін. допустима) м 5

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ КОТЛА

Глибина / ширина / висота мм 663 х 570 х 1643



14 www.marten.ltd

Модель ідеально підходить для приміщень 
загальною площею до 240 м2.  
Котел функціональний і надійний. Система 
управління процесом горіння забезпечує 
тривалий час автономної роботи, від 8 до 24 
годин.

Твердопаливний котел  
Marten Comfort MC-24 24 кВт

Колір: сірий

Вага: 310 кг

Гарантiйний термiн : 36 місяців

ВИДИ ПАЛИВА, ЯКI ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ

дрова вугілля брикети

Показники Од. вим. MARTEN COMFORT
МС-24

Номінальна потужність кВт 24

Орієнтовно опалювальна 
площа

м2 240

Паливо основне /  
альтернативне

-
Антрацит, кам’яне 

вугілля / дрова

Площа поверхні теплообміну м2 2,6

ККД, не менше % 85

Тривалість згорання  
разового завантаження

год 8-24

Об’єм води в котлі л 95

Вага котла без води кг 310

Необхідна тяга димових газів Па 20-25

Температура димових газів 
при виході з котла

°С 110-170

Рекомендована t води, min °С 58

Рекомендована t води, max °С 90

Робочий тиск води МПа (бар) 0.2 (2.0)

Випробувальний тиск води, 
не більше

МПа (бар) 0.3 (3.0)

Споживання електроенергії, 
не більше

Вт 85

Діаметр патрубків подачі 
води і зворотньої води

мм 50

РАЗМІР ТОПКИ

Глибина мм 420

Об’єм дм3 105

РЕКОМЕНДОВАНІ ПАРАМЕТРИ ДИМОХОДУ

Площа перетину см2 227

Внутрішній діаметр мм 170

Висота (мін. допустима) м 5

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ КОТЛА

Глибина / ширина / висота мм 690 х 700 х 1660
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Котли з завантажувальною камерою  
збільшеного обсягу і системою управління  
процесом горіння працюють на одному  
завантаженні до 24 годин.  
Модель Comfort MC-33 створена для обігріву 
площ до 330 м2.

Твердопаливний котел  
Marten Comfort MC-33 33 кВт

Колір: сірий

Вага: 358 кг

Гарантiйний термiн : 36 місяців

ВИДИ ПАЛИВА, ЯКI ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ

дрова вугілля брикети

Показники Од. вим. MARTEN COMFORT
МС-33

Номінальна потужність кВт 33

Орієнтовно опалювальна 
площа

м2 330

Паливо основне /  
альтернативне

-
Антрацит, кам’яне 

вугілля / дрова

Площа поверхні теплообміну м2 3,6

ККД, не менше % 85

Тривалість згорання  
разового завантаження

год 8-24

Об’єм води в котлі л 120

Вага котла без води кг 358

Необхідна тяга димових газів Па 20-25

Температура димових газів 
при виході з котла

°С 110-170

Рекомендована t води, min °С 58

Рекомендована t води, max °С 90

Робочий тиск води МПа (бар) 0.2 (2.0)

Випробувальний тиск води, 
не більше

МПа (бар) 0.3 (3.0)

Споживання електроенергії, 
не більше

Вт 85

Діаметр патрубків подачі 
води і зворотньої води

мм 50

РАЗМІР ТОПКИ

Глибина мм 512

Об’єм дм3 137

РЕКОМЕНДОВАНІ ПАРАМЕТРИ ДИМОХОДУ

Площа перетину см2 254

Внутрішній діаметр мм 180

Висота (мін. допустима) м 5

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ КОТЛА

Глибина / ширина / висота мм 763 х 610 х 1743
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Модель створена для опалення площ  
до 400 м2. Котел надійний, функціональний. 
Система управління процесом горіння  
і завантажувальна камера великого об’єму 
забезпечують тривалий час автономної  
роботи устаткування, від 8 до 24 годин.

Твердопаливний котел  
Marten Comfort MC-40 40 кВт

Колір: сірий

Вага: 434 кг

Гарантiйний термiн : 36 місяців

НОВИНКА

ВИДИ ПАЛИВА, ЯКI ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ

дрова вугілля брикети

Показники Од. вим. MARTEN COMFORT
МС-40

Номінальна потужність кВт 40

Орієнтовно опалювальна 
площа

м2 400

Паливо основне /  
альтернативне

-
Антрацит, кам’яне 

вугілля / дрова

Площа поверхні теплообміну м2 4,4

ККД, не менше % 85

Тривалість згорання  
разового завантаження

год 8-24

Об’єм води в котлі л 150

Вага котла без води кг 434

Необхідна тяга димових газів Па 20-25

Температура димових газів 
при виході з котла

°С 110-170

Рекомендована t води, min °С 58

Рекомендована t води, max °С 90

Робочий тиск води МПа (бар) 0.2 (2.0)

Випробувальний тиск води, 
не більше

МПа (бар) 0.3 (3.0)

Споживання електроенергії, 
не більше

Вт 105

Діаметр патрубків подачі 
води і зворотньої води

мм 50

РАЗМІР ТОПКИ

Глибина мм 560

Об’єм дм3 200

РЕКОМЕНДОВАНІ ПАРАМЕТРИ ДИМОХОДУ

Площа перетину см2 387

Внутрішній діаметр мм 222

Висота (мін. допустима) м 5

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ КОТЛА

Глибина / ширина / висота мм 813 х 661 х 1873
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Модель створена для опалення площ  
до 500 м2. Котел надійний, функціональний. 
Система управління процесом горіння  
і завантажувальна камера великого об’єму 
забезпечують тривалий час автономної  
роботи устаткування, від 8 до 24 годин.

Твердопаливний котел  
Marten Comfort MC-50 50 кВт

Колір: сірий

Вага: 496 кг

Гарантiйний термiн : 36 місяців

НОВИНКА

ВИДИ ПАЛИВА, ЯКI ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ

дрова вугілля брикети

Показники Од. вим. MARTEN COMFORT
МС-50

Номінальна потужність кВт 50

Орієнтовно опалювальна 
площа

м2 500

Паливо основне /  
альтернативне

-
Антрацит, кам’яне 

вугілля / дрова

Площа поверхні теплообміну м2 5,3

ККД, не менше % 85

Тривалість згорання  
разового завантаження

год 8-24

Об’єм води в котлі л 178

Вага котла без води кг 496

Необхідна тяга димових газів Па 20-25

Температура димових газів 
при виході з котла

°С 110-170

Рекомендована t води, min °С 58

Рекомендована t води, max °С 90

Робочий тиск води МПа (бар) 0.2 (2.0)

Випробувальний тиск води, 
не більше

МПа (бар) 0.3 (3.0)

Споживання електроенергії, 
не більше

Вт 105

Діаметр патрубків подачі 
води і зворотньої води

мм 50

РАЗМІР ТОПКИ

Глибина мм 610

Об’єм дм3 220

РЕКОМЕНДОВАНІ ПАРАМЕТРИ ДИМОХОДУ

Площа перетину см2 387

Внутрішній діаметр мм 222

Висота (мін. допустима) м 7

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ КОТЛА

Глибина / ширина / висота мм 910 х 700 х 1980
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Модель створена для опалення площ до 800 м2. 
Котел оснащений системою управління  
процесом горіння, завдяки цьому досягається 
тривалий час автономної роботи. Час згорання 
разового завантаження палива від 8 до 24 
годин.

Твердопаливний котел  
Marten Comfort MC-80 80 кВт

Колір: сірий

Вага: 725 кг

Гарантiйний термiн : 36 місяців

НОВИНКА

ВИДИ ПАЛИВА, ЯКI ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ

дрова вугілля брикети

Показники Од. вим. MARTEN COMFORT
МС-80

Номінальна потужність кВт 80

Орієнтовно опалювальна 
площа

м2 800

Паливо основне /  
альтернативне

-
Антрацит, кам’яне 

вугілля / дрова

Площа поверхні теплообміну м2 8,2

ККД, не менше % 85

Тривалість згорання  
разового завантаження

год 8-24

Об’єм води в котлі л 263

Вага котла без води кг 725

Необхідна тяга димових газів Па 20-25

Температура димових газів 
при виході з котла

°С 110-170

Рекомендована t води, min °С 58

Рекомендована t води, max °С 90

Робочий тиск води МПа (бар) 0.2 (2.0)

Випробувальний тиск води, 
не більше

МПа (бар) 0.3 (3.0)

Споживання електроенергії, 
не більше

Вт 155

Діаметр патрубків подачі 
води і зворотньої води

мм 50

РАЗМІР ТОПКИ

Глибина мм 761

Об’єм дм3 384

РЕКОМЕНДОВАНІ ПАРАМЕТРИ ДИМОХОДУ

Площа перетину см2 452

Внутрішній діаметр мм 232

Висота (мін. допустима) м 7

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ КОТЛА

Глибина / ширина / висота мм 1090 х 848 х 2120
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Модель створена для опалення площ  
до 1000 м2. Котел надійний, функціональний. 
Система управління процесом горіння  
і завантажувальна камера великого об’єму 
забезпечують тривалий час автономної  
роботи устаткування, від 8 до 24 годин.

Твердопаливний котел  
Marten Comfort MC-98 98 кВт

Колір: сірий

Вага: 930 кг

Гарантiйний термiн : 36 місяців

ВИДИ ПАЛИВА, ЯКI ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ

дрова вугілля брикети

Показники Од. вим. MARTEN COMFORT
МС-98

Номінальна потужність кВт 98

Орієнтовно опалювальна 
площа

м2 980

Паливо основне /  
альтернативне

-
Антрацит, кам’яне 

вугілля / дрова

Площа поверхні теплообміну м2 11,6

ККД, не менше % 85

Тривалість згорання  
разового завантаження

год 8-24

Об’єм води в котлі л 350

Вага котла без води кг 1010

Необхідна тяга димових газів Па 20-25

Температура димових газів 
при виході з котла

°С 110-170

Рекомендована t води, min °С 58

Рекомендована t води, max °С 90

Робочий тиск води МПа (бар) 0.2 (2.0)

Випробувальний тиск води, 
не більше

МПа (бар) 0.3 (3.0)

Споживання електроенергії, 
не більше

Вт 200

Діаметр патрубків подачі 
води і зворотньої води

мм 50

РАЗМІР ТОПКИ

Глибина мм 905

Об’єм дм3 473

РЕКОМЕНДОВАНІ ПАРАМЕТРИ ДИМОХОДУ

Площа перетину см2 460

Внутрішній діаметр мм 242

Висота (мін. допустима) м 8

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ КОТЛА

Глибина / ширина / висота мм 1355 х 950 х 2273
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Твердопаливні котли тривалого горіння серії  
MARTEN COMFORT PELLET потужністю від 20 до 95 кВт 
призначені для опалення приміщень площею до 1000 м2. 
Основними видами палива є деревна пелета та пелета 
з лушпиння соняшнику. Тривалість згоряння разового 
завантаження палива залежить від обсягу заванта-
жувального бункера і коливаючись у діапазоні від 3 до 
7 днів залежно від номінальної потужності котла.

Твердопаливні 
котли серії 
MARTEN COMFORT 
PELLET

ДО КОМПЛЕКТУ ПОСТАЧАННЯ ВХОДЯТЬ:

• Твердопаливний котел;

• Бункер для пелети;

• Безвісьовий шнек подання пелети;

• Факельний пелетний пальник;

• Блок управління пелетним пальником;

• Кочерга;

• Паспорт. 

ПЕРЕВАГИ ТВЕРДОПАЛИВНИХ КОТЛІВ СЕРІЇ 
MARTEN COMFORT PELLET:
• тривалий час автономної роботи завдяки наявності 

завантажувального бункера;

• колосники з циркуляцією теплоносія (не втрачається 
енергія, що витрачається на його нагрівання);

• розрахунковий термін служби 15 років;

• гарантія 3 роки;

• автоматичне керування температурою теплоносія;

• можливість управління процесом горіння  
і розпалювання котла;

• високий ККД;

• порошкове фарбування;

• індивідуальний термодинамічний і гідравлічний  
розрахунок;

• висока якість зварювального шва. 

ВИДИ ПАЛИВА, ЯКI ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ

Пелети з лушпиння 
соняшнику

Деревна 
пелета
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Показники Од. вим.
MARTEN COMFORT

МС-20Р МС-30Р МС-40Р МС-50Р МС-80Р МС-98Р

Номінальна потужність кВт 20 30 40 50 80 98

Опалювальна площа м2 200 330 400 500 800 980

Паливо основне / альтернативне - Пелета / дрова, вугілля

Площа поверхні теплообміну м2 2,5 3,6 4,4 5,3 8,2 11,6

ККД, не менше % 92

Тривалість згорання разового  
завантаження

дн 3-7

Об’єм води в котлі л 90 120 150 178 263 350

Вага котла без води кг 385 459 538 601 839 1151

Необхідна тяга димових газів Па 20-25

t дим. газів при виході з котла °С 110-170

Рекомендована t води, min-max °С 58-90

Робочий тиск води МПа (бар) 0.2 (2.0)

Випробувальний тиск води, не більше МПа (бар) 0.3 (3.0)

Мax спож. потужність  
у режимі розпалювання / у режимі роботи

Вт 800 / 60 800 / 175

Діаметр патрубків подачі води  
і зворотньої води

мм 50

РАЗМІР ТОПКИ

Глибина мм 412 512 560 610 761 905

Об’єм дм3 87 137 200 220 384 473

РЕКОМЕНДОВАНІ ПАРАМЕТРИ ДИМОХОДУ

Внутрішній діаметр мм 180 180 222 222 232 242

Висота (мін. допустима) м 5 5 5 7 7 8

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ КОТЛА

Довжина (глибина) мм 663 763 813 910 1090 1355

Ширина мм 570 610 661 700 848 950

Висота мм 1643 1743 1873 1980 2120 2273

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ КОТЛА З БУНКЕРОМ

Довжина (глибина) мм 700 700 700 700 750 750

Ширина мм 1500 1550 1665 1700 2000 2150

Висота мм 1643 1743 1873 1980 2120 2273

Об’єм бункеру л 350 350 500 500 750 1000
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ТВЕРДОПАЛИВНІ 
КОТЛИ 
ПРОМИСЛОВОГО 
ПРИЗНАЧЕННЯ( )
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Модель твердопаливного котла MARTEN INDUSTRIAL 
є новинкою в асортименті марки. Для його вироб-
ництва використовувалися технології, що стали 
візитною карткою і гарантом високої якості продукції 
торгової марки MARTEN - роботизованого зварювання 
і порошкового фарбування. Котли лінійки MARTEN 
INDUSTRIAL характеризуються великою камерою 
завантаження палива. Завдяки оснащенню автома-
тикою від TM TECH (Польща), яка забезпечує управ-
ління подачі повітря в камеру згорання і роботу 
циркуляційного насосу, обладнання  дозволяє  
домогтися більш тривалого періоду автономної 
роботи - до 48 годин. 

Твердопаливні 
котли серії  
MARTEN 
INDUSTRIAL

Серед безлічі традиційних переваг, притаманних 
усім продуктам торгової марки MARTEN, рішення 
INDUSTRIAL володіє і декількома відмінними рисами: 

• можливістю використання в роботі палива практично 
будь-якої вологості;

• підвищеним ККД – до 87%;

• наявністю завантажувальних камер збільшеного 
розміру. 

Все це разом робить Marten Industrial вигідним для 
використання не тільки для обігріву приватних бу-
динків, але й цехів, виробництв, інших нежитлових 
будівель.

Модельний ряд котлів Marten Industrial виробляється 
відповідно до ТУ У 25.2-21241245-002 діє до: 2016 
і сертифікований на території України (сертифікат 
відповідності UA1.066.0027078-16).

ВИДИ ПАЛИВА, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ 

дрова вугілля брикети
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ВИДИ ПАЛИВА, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ 

дрова вугілля брикети

Котли лінійки MARTEN INDUSTRIAL  
характеризуються великою камерою завантаження 
палива. Завдяки оснащенню автоматикою  
від TM TECH (Польща), яка забезпечує управління  
подачі повітря в камеру згорання і роботу  
циркуляційного насосу, обладнання  дозволяє 
домогтися більш тривалого періоду автономної 
роботи - до 48 годин.

Твердопаливний котел  
Marten Industrial MI-95 95 кВт 

Показники Од. вим MARTEN INDUSTRIAL
МI-95

ОСНОВНІ
Потужність номінальна кВт 95
Площа обігріву м2 1000
Тип котла - Тривалого горіння
Види твердого палива - дрова / брикети /  

кам’яне вугілля
Витрата твердого палива кг/год 15,5
ККД, не менше % 87
Призначення котла - Одноконтурний
Спосіб установки - Підлоговий
Об'єм камери згорання л 900
Об’єм води в котлі л 350
Кількість секцій шт 5
Матеріал теплообмінника - сталь
Температура димових газів 
при виході з котла

°С 90-170

ОПАЛЕННЯ
Робочий тиск системи  
опалення, max

бар 2

Температура в режимі  
опалення, min / max

°С 55 / 90

ЕЛЕКТРИЧНІ ПАРАМЕТРИ
Напруга мережі В 220-240
Споживана потужність Вт 140

ГАБАРИТНІ ТА ПРИЄДНУВАЛЬНІ РОЗМІРИ
Висота / ширина / глибина мм 1840 / 930 / 2420
Вхід в систему опалення “ 2“1/2
Повернення з системи опалення “ 2“1/2
Діаметр димоходу мм 270
Форма димоходу - кругла
Мінімальна висота димоходу м 12

ДОДАТКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Підключення непрямого 
бойлера - Так

Дисплей - Так
Спалювання палива 
на охолоджуючих колосниках

- Так

Колір: червоний

Вага: 1200 кг

Гарантійний термін: 36 місяців
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Котли лінійки MARTEN INDUSTRIAL  
характеризуються великою камерою завантаження 
палива. Завдяки оснащенню автоматикою  
від TM TECH (Польща), яка забезпечує управління 
подачі повітря в камеру згорання і роботу  
циркуляційного насосу, обладнання дозволяє 
домогтися більш тривалого періоду автономної 
роботи - до 48 годин.

Твердопаливний котел  
Marten Industrial MI-250 250 кВт 

Показники Од. вим MARTEN INDUSTRIAL
МI-250

ОСНОВНІ
Потужність номінальна кВт 250
Площа обігріву м2 2500
Тип котла - Тривалого горіння
Види твердого палива - дрова / брикети /  

кам’яне вугілля
Витрата твердого палива кг/год 38.2
ККД, не менше % 87
Призначення котла - Одноконтурний
Спосіб установки - Підлоговий
Об'єм камери згорання л 2000
Об’єм води в котлі л 715
Кількість секцій шт 5
Матеріал теплообмінника - сталь
Температура димових газів 
при виході з котла

°С 90-170

ОПАЛЕННЯ
Робочий тиск системи  
опалення, max

бар 2

Температура в режимі  
опалення, min / max

°С 55 / 90

ЕЛЕКТРИЧНІ ПАРАМЕТРИ
Напруга мережі В 220-240
Споживана потужність Вт 280

ГАБАРИТНІ ТА ПРИЄДНУВАЛЬНІ РОЗМІРИ
Висота / ширина / глибина мм 2100 / 1335 / 2685
Вхід в систему опалення “ 3
Повернення з системи опалення “ 3
Діаметр димоходу мм 350
Форма димоходу - кругла
Мінімальна висота димоходу м 16

ДОДАТКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Підключення непрямого 
бойлера - Так

Дисплей - Так
Спалювання палива 
на охолоджуючих колосниках

- Так

Циркулярний насос - Так
Автомат. подача палива - Ні

Колір: червоний

Вага: 2300 кг

Гарантійний термін: 36 місяців

ВИДИ ПАЛИВА, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ 

дрова вугілля брикети
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Котли лінійки MARTEN INDUSTRIAL  
характеризуються великою камерою завантаження 
палива. Завдяки оснащенню автоматикою  
від TM TECH (Польща), яка забезпечує управління 
подачі повітря в камеру згорання і роботу  
циркуляційного насосу, обладнання дозволяє 
домогтися більш тривалого періоду автономної 
роботи - до 48 годин.

Твердопаливний котел  
Marten Industrial MI-350 350 кВт 

Показники Од. вим MARTEN INDUSTRIAL
МI-350

ОСНОВНІ
Потужність номінальна кВт 350
Площа обігріву м2 3500
Тип котла - Тривалого горіння
Види твердого палива - дрова / брикети /  

кам’яне вугілля
Витрата твердого палива кг/год 53,3
ККД, не менше % 87
Призначення котла - Одноконтурний
Спосіб установки - Підлоговий
Об'єм камери згорання л 2500
Об’єм води в котлі л 820
Кількість секцій шт 6
Матеріал теплообмінника - сталь
Температура димових газів 
при виході з котла

°С 90-170

ОПАЛЕННЯ
Робочий тиск системи  
опалення, max

бар 2

Температура в режимі  
опалення, min / max

°С 55 / 90

ЕЛЕКТРИЧНІ ПАРАМЕТРИ
Напруга мережі В 220-240
Споживана потужність Вт 360

ГАБАРИТНІ ТА ПРИЄДНУВАЛЬНІ РОЗМІРИ
Висота / ширина / глибина мм 2170 / 1550 / 2760
Вхід в систему опалення “ 3
Повернення з системи опалення “ 3
Діаметр димоходу мм 400
Форма димоходу - кругла
Мінімальна висота димоходу м 18

ДОДАТКОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Підключення непрямого 
бойлера - Так

Дисплей - Так
Спалювання палива 
на охолоджуючих колосниках

- Так

Автомат. подача палива - Ні

Колір: червоний

Вага: 2700 кг

Гарантійний термін: 36 місяців

ВИДИ ПАЛИВА, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ 

дрова вугілля брикети
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Новинка з назвою MARTEN INDUSTRIAL PELLET  
говорить сама за себе. Цей варіант вирішення питання 
теплопостачання дозволяє здійснювати опалення  
за допомогою спалювання деревної пелети та пелети 
з лушпиння соняшника. Подібні ресурси дешевше 
класичного вугілля і займають лідируючі позиції 
серед твердих видів палива в питанні екологічності, 
теплотворення і легкості в експлуатації. 

Пелети, крім екологічності, мають і мінімальну  
зольність, що дозволяє проводити очищення котла 
набагато рідше, ніж в твердопаливних котлах,  
працюючих на інших видах палива. Але навіть ці 
переваги - це ще не всі позитивні сторони MARTEN 
INDUSTRIAL PELLET. 

Твердопаливні 
котли серії 
MARTEN 
INDUSTRIAL 
PELLET

Серед інших переваг можна виділити наступні:

• пелетний пальник є теном для розпалювання 
і фотоелементом для контролю полум’я, що дозволяє 
повністю автоматизувати процес теплогенерації;

• автоматика котла, окрім управління пальником, дає 
можливість професійно здійснювати управління  
системою опалення в погодозалежному режимі  
з використанням клапана.

Окремо варто виділити «розумний» механізм горіння, 
який забезпечує повне спалювання палива.

Модельний ряд котлів MARTEN INDUSTRIAL PELLET 
виробляється, відповідно до ТУ У 25.2-21241245-002  
діє до: 2016 і сертифікований на території України  
(сертифікат відповідності UA1.066.0027078-16).

ВИДИ ПАЛИВА, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ 

Пелети з лушпиння 
соняшника

Деревна 
пелета
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ВИДИ ПАЛИВА, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ 

Пелети з лушпиння 
соняшника

Деревна 
пелета

Твердопаливні котли тривалого горіння серії MARTEN 
INDUSTRIAL PELLET потужністю 95 кВт призначені для опалення 
приміщень площею до 1000 м2. Окремо варто виділити «розумний» 
механізм горіння, який забезпечує повне спалювання палива.

Твердопаливний котел 
Marten Industrial MI-95P 95 кВт 

Показники Од. вим MARTEN INDUSTRIAL
МI-95Р

ОСНОВНІ
Потужність номінальна кВт 95
Площа обігріву м2 1000
Тип котла - Пелетний
Види твердого палива - Пелети
Автомат. подача палива - Так
ККД, не менше % 87
Об'єм камери згорання л 900
Об’єм води в котлі л 350
Матеріал теплообмінника - сталь
Температура димових газів 
при виході з котла

°С 90-180

ОПАЛЕННЯ
Робочий тиск системи  
опалення, max

бар 3,0

Температура в режимі  
опалення, min / max

°С 55 / 90

ЕЛЕКТРИЧНІ ПАРАМЕТРИ
Напруга мережі В 220-240
Споживана потужність Вт 315

ГАБАРИТНІ ТА ПРИЄДНУВАЛЬНІ РОЗМІРИ
Висота / ширина / глибина мм 1840 / 930 / 2420
Вхід в систему опалення “ 2“1/2
Повернення з системи опалення “ 2“1/2
Діаметр димоходу мм 270
Форма димоходу - круглая
Мінімальна висота димоходу м 12

Тип колосників
-

Трубний,  
охолоджуємий

Колір: червоний

Вага: 1250 кг

Гарантійний термін: 36 місяців
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Твердопаливні котли тривалого горіння серії MARTEN 
INDUSTRIAL PELLET потужністю 250 кВт призначені  
для опалення приміщень площею до 2500 м2.  
«Розумний» механізм горіння дозволяє забезпечити повне  
спалювання палива.

Твердопаливний котел 
Marten Industrial MI-250P 250 кВт 

Показники Од. вим MARTEN INDUSTRIAL
МI-250Р

ОСНОВНІ
Потужність номінальна кВт 250
Площа обігріву м2 2500
Тип котла - Пелетний
Види твердого палива - Пелети
Автомат. подача палива - Так
ККД, не менше % 87
Об’єм води в котлі л 715
Матеріал теплообмінника - сталь
Температура димових газів 
при виході з котла

°С 90-180

ОПАЛЕННЯ
Робочий тиск системи  
опалення, max

бар 3,0

Температура в режимі  
опалення, min / max

°С 55 / 90

ЕЛЕКТРИЧНІ ПАРАМЕТРИ
Напруга мережі В 220-240
Споживана потужність Вт 455

ГАБАРИТНІ ТА ПРИЄДНУВАЛЬНІ РОЗМІРИ
Висота / ширина / глибина мм 2100 / 1335 / 2685
Вхід в систему опалення “ 3
Повернення з системи опалення “ 3
Діаметр димоходу мм 350
Форма димоходу - кругла
Мінімальна висота димоходу м 16

Тип колосників
-

Трубний,  
охолоджуємий

Колір: червоний

Вага: 1250 кг

Гарантійний термін: 36 місяців

ВИДИ ПАЛИВА, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ 

Пелети з лушпиння 
соняшника

Деревна 
пелета
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Твердопаливні котли тривалого горіння серії MARTEN 
INDUSTRIAL PELLET потужністю 350 кВт призначені  
для опалення приміщень площею до 3500 м2.  
Окремо варто виділити «розумний» механізм горіння,  
який забезпечує повне спалювання палива.

Твердопаливний котел 
Marten Industrial MI-350P 350 кВт 

Показники Од. вим MARTEN INDUSTRIAL
МI-350Р

ОСНОВНІ
Потужність номінальна кВт 350
Площа обігріву м2 3500
Тип котла - Тривалого горіння
Види твердого палива - Пелети
Автомат. подача палива - Так
ККД, не менше % 87
Об’єм камери згорання л 2500
Об’єм води в котлі л 820
Матеріал теплообмінника - сталь
Температура димових газів 
при виході з котла

°С 90-180

ОПАЛЕННЯ
Робочий тиск системи  
опалення, max

бар 3,0

Температура в режимі  
опалення, min / max

°С 55 / 90

ЕЛЕКТРИЧНІ ПАРАМЕТРИ
Напруга мережі В 220-240
Споживана потужність Вт 910

ГАБАРИТНІ ТА ПРИЄДНУВАЛЬНІ РОЗМІРИ
Висота / ширина / глибина мм 2170 / 1550 / 2760
Вхід в систему опалення “ 3
Повернення з системи опалення “ 3
Діаметр димоходу мм 400
Форма димоходу - кругла
Мінімальна висота димоходу м 18

Тип колосників
-

Трубний,  
охолоджуємий

Колір: червоний

Вага: 2700 кг

Гарантійний термін: 36 місяців

ВИДИ ПАЛИВА, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ 

Пелети з лушпиння 
соняшника

Деревна 
пелета
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Серія MARTEN INDUSTRIAL PRO - флагман серед  
котлів, що працюють на твердих видах палива.

Преміальність даної лінійки досягається не тільки  
за рахунок традиційно високої якості виконання  
продукції Marten, але й за рахунок його конструктивних 
особливостей і переваг:

• система очищення димових газів від зважених  
часток - мультициклон;

• пневматична система очищення внутрішніх  
поверхонь котла;

• система контролю якості горіння;
• рухома решітка, що забезпечує рівномірний 

розподіл палива, його газифікацію і повне  
спалювання з високим ККД у широкому діапазоні 
вологості палива (W = 15-55%); 

Твердопаливні 
котли серії 
MARTEN 
INDUSTRIAL PRO

• автоматизована система видалення попелу, яка  
у зв’язаному вигляді подає золу в спеціальні ємності;

• автоматичне керування характеристиками нагнітаючих 
вентиляторів і димососів за допомогою частотних 
перетворювачів;

• автоматизована система подачі палива «живе дно», 
яка здатна забезпечити автономну роботу котла до 5 
діб;

• можливість реалізації системи диспетчеризації 
роботи котла.

Завдяки високому ступеню автоматизації, застосуванню 
найсучасніших рішень і технологій спалювання твердого 
палива, опалювальним системам на базі котлів серії 
Marten Industrial PRO,  твердопаливні котли здатні  
забезпечити мінімальний рівень втручання людини  
в процес теплогенерації і теплопостачання.

Модельний ряд котлів MARTEN INDUSTRIAL  
вироблений відповідно до ТУ У 25.2-21241245-002: 2016 
і сертифікований на території України (сертифікат  
відповідності UA1.066.0027078-16).

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА РОЗМІРИ  
КОТЛІВ MARTEN INDUSTRIAL PRO

Показники Од. вим
MARTEN INDUSTRIAL PRO

MIP-750 MIP-1000 MIP-1500 MIP-2000

Номінальна теплопотужність кВт 750 1000 1500 2000

ККД, не менше % 92

Маса котла без води, не більше кг 10400 13700 18900 21500

Об'єм води в котлі дм3 5500 5700 9100 10200

Робоча температура води на виході 
з котла

°С 70-95

Тривалість робочого циклу
міс

1 місяць до повного відключення
для технічного огляду і обслуговування

Температура продуктів згоряння  
на виході з котла

°С 105-280

Перетин димового патрубка см2 380 420 500 600

Габаритні розміри, ДхШхВ мм 3500х1850х2860 3700х2200х3400 3800х2400х3650 4700х2450х3850
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ВИДИ ПАЛИВА, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ 

Торф 
фрезерний

Щепа 
топливна

Димосос

Трьохходовий 
трубний 
теплообмінник

Система 
пневмоочистки 
теплообмінника

Жаротривкій 
бетон

Шнек 
золовидалення

Рухомі чавунні 
колосники

Мультициклон
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Головними перевагами модульних рішень на базі 
твердопаливних котлів MARTEN INDUSTRIAL  
і MARTEN INDUSTRIAL PELLET є:

• оптимальна компоновка всього необхідного  
обладнання, що дозволяє знизити площу забудови  
і, відповідно, витрати на фундамент та інші  
будівельні роботи;

• виключення витрат на проектування внутрішніх 
систем, тому що модульні котельні Marten є серійними 
і вимагають виконання тільки проекту прив’язки, 
що додатково знижує підсумковий обсяг інвестицій 
на 10%;

• скорочення термінів введення в експлуатацію, тому 
що вся котельня є готовим виробом;

• можливість установки котельні протягом 1 дня;

• широка лінійка опцій, яка дозволяє максимально 
адаптувати котельню до Ваших потреб.

Завдяки таким властивостям модульні котельні 
MARTEN можуть знайти широкий відгук серед  
споживачів з різними опалювальними цілями: від  
величезних нежитлових комплексів до будинків  
багатоквартирного типу.

Модельний ряд транспортабельних котелень MARTEN  
проводиться, відповідно до ТУ У 25.2-21241245-003: 
2016 і сертифікований на території України (сертифікат 
відповідності UA1.066.0027077-16).

До складу котельні входить обов’язкове обладнання 
та вузли такі як:

• будівля котельні;

• котли ТМ MARTEN INDUSTRIAL потужністю від 100 
до 500 кВт;

• котлові і мережеві насоси;

• вузол обліку теплової енергії;

• арматура і трубопроводи;

• КВП і А;

• бак запасу води і підживлювальні насоси;

• освітлення та опалення;

• пульт управління котельні.

Крім цього котельня може бути доукомплектована:

• установкою ХВО;

• погодозалежною автоматикою;

• мембранним розширювальним баком;

• пелетним пальником з системою автоматичної  
подачі палива;

• будівлею побутових приміщень для персоналу.

Модульні котельні Marten
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ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ І РОЗМІРИ 
БЛОЧНО-МОДУЛЬНИХ КОТЕЛЕН MARTEN

Показники Од. вим
МОДУЛЬНІ КОТЕЛЬНІ MARTEN

KMT-MI-200 KMT-MI-350 KMT-MI-500 KMT-MI-600

Номінальна потужність кВт 200 (2x100) 350 (250+100) 500 (2x250) 600 (250+350)

Тип котла - Marten Industrial (Marten Industrial Pellet)

Кількість котлів шт 2 2 2 2

Витрата палива на котельню кг/год 30,2 53,3 76,4 91,7

Максимальна температура води  
на виході з котла

°С 99 90 90 90

ККД котла, не менше % 87 (84)

Встановлена електрична потужність кВт 15 16,2 16,6 17,8

Габаритні розміри, ДхШхВ мм 6350х5000х3050 6350х5000х3050 6350х5000х3050 6600х5400х3050

Показники Од. вим
МОДУЛЬНІ КОТЕЛЬНІ MARTEN

KMT-MI-700 KMT-MI-850 KMT-MI-1000

Номінальна потужність кВт 700 (2x350) 850 (500+350) 1000 (2x500)

Тип котла - Marten Industrial (Marten Industrial Pellet)

Кількість котлів шт 2 2 2

Витрата палива на котельню кг/год 107 129,5 152

Максимальна температура води  
на виході з котла

°С 90 90 90

ККД котла, не менше % 87 (84)

Встановлена електрична потужність кВт 18,1 21,1 22,8

Габаритні розміри, ДхШхВ мм 6600х5400х3050 7200х5800х3050 7200х5800х3050

ВИДИ ПАЛИВА, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ 

дрова вугілля брикети Пелети з лушпиння 
соняшника

Деревна 
пелета
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Компанія «Marten», чітко розуміючи потреби сучасного ринку, не стоїть  
на місці і знаходить  найкращі варіанти для подальшого свого розвитку 
та розширює сегмент власних товарів для споживачів. Так, провідними 
спеціалістами компанії  було досягнуто згоди з новим партнером - литовським 
брендом «KALVIS».

ЗАТ «KALVIS» - одна з провідних європейських компаній, яка займає лідируючі 
позиції в рейтингу переробних підприємств Литви. Компанія досвідчена, 
надійна: має у своєму складі квалифіковану конструкторську команду,  
з якою безпосередньо будуть працювати не менш кваліфіковані українські 
фахівці. Ми впевнені, що з нашою допомогою компанія «KALVIS» зможе 
закріпити свої позиції в Україні та надалі стане запорукою вдалого міжнарод-
ного бізнесу.

Результатом партнерської угоди стала угода про офіційне заснування  
українсько-литовського виробництва котлів торгової марки «Kalvis» на базі 
наших виробничих потужностей.

З практичної точки зору це несе масу переваг:

• відповідність міжнародним нормативам безпеки;

• підтримання якості згідно більш жорстких правил Європейського Союзу;

• виробництво котлів під суворим контролем європейських колег;

• зниження підсумкової вартості котлів за рахунок скорочення логістичних 
витрат.

Разом ми прагнемо стати міцним фундаментом для створення абсолютно 
нових пропозицій в сфері отримання енергії з біомаси. Також ми відверто 
сподіваємось, що утворений союз двох компаній, які знають свою справу  
на «5 з плюсом», дозволить не тільки  досягти нових висот самим компаніям, 
а й стати ближче до споживача в Україні.
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Промислові твердопаливні водогрійні котли з ручним 
завантаженням палива пристосовані для опалення 
дровами, відходами деревини, тирсою, торф’яними 
брикетами, кам’яним вугіллям і іншим кусковим  
паливом. Котли призначені для опалення побутових, 
виробничих та інших приміщень, в яких обладнана 
система центрального опалення, для підготовки  
гарячої води та подачі тепла для технологічних потреб.

ОСОБЛИВОСТІ КОТЛІВ:

• оптимальне футерування топки шамотовим матеріалом;

• піддув підігрітого первинного і вторинного повітря  
в зону горіння;

• установка в теплообмінниках турбулізаторів;

• автоматична підтримка заданого температурного 
режиму;

• великі двері обслуговування і топки;

• лівобічний і правобічний варіанти дверей котла  
(при замовленні);

• зручні й надійні інструменти обслуговування;

• рівномірне охолодження стінок водою оберігає  
теплообмінник від накипу;

• теплообмінник жаротрубний змонтований в барабані 
котла;

• довгий шлях потоку продуктів горіння забезпечує хоро-
шу віддачу тепла теплоносія;

• використано сучасну технологію і високоякісні  
комплектуючі;

• котел пофарбований механічно стійкою порошковою 
фарбою;

• котли випробувані і мають сертифікати відповідності 
для використання в ЄС, Росії, Україні, Білорусії;

• екологічні показники відповідають європейським  
стандартам.

Kalvis K100 ...K1250 
(100kW...1250kW)

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показники Од. вим
К-100

Тип котла -

Номінальна потужність* кВт 100

Мінімальна потужність* кВт 30

ККД при номінальній потужності % 80

Паливо, що використовується - дрова**

Витрати палива  
(25% вологості деревини)

кг/год 36

Вологість палива % 30

Об'єм води в котлі л 220

Гідравлічний опір мбар 36,2

Витрата води при Т = 200 °С т/год 4,26

Тиск води в установці бар
(МПа) 6 (0,6)

Рекоменд. температура води  
в котлі під час експлуатації

°С 60-110

Min тяга в камері згорання*** Па 25

Кількість газів, що викидаються кг/с  
(м3/год)

0,11 
(484)

Разміри  
при
транспортуванні  
з поддоном

висота

мм

2040

ширина 1170

довжина 1580

Патрубки підключення  
до опалювальної 

мм 
(“)

65 
(2“)

Розмір димоходу котла мм 240х240

Обсяг топки дм3 (л) 226

Вага**** кг 988
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КОТЛИ С РУЧНИМ ЗАВАНТАЖЕННЯМ ПАЛИВА

К-140 К-190 К-220 К-250 К-320 К-400 К-500 К-600 К-700 К-950 К-1250

Твердопаливний

140 190 220 250 320 400 500 600 700 950 1250

42 57 66 75 96 120 150 180 210 285 375

80

дрова**

50 68 79 90 115 143 179 215 251 341 448

30

270 530 600 680 940 1200 1300 2100 2300 2600 3000

37,25 38,2 39,2 40,2 42,2 43 43 44 45,1 48 49

5,97 8,11 9,39 10,68 13,67 17,09 21,37 25,65 29,93 40,62 53,45

6 (0,6)

60-110

25

0,15 
(678)

0,2 
(920)

0,24 
(1065)

0,27 
(1211)

0,34 
(1550)

0,43 
(1937)

0,54 
(2421)

0,64 
(2906)

0,75 
(3390)

1,02 
(4601)

1,35 
(6054)

2040 2360 2360 2360 2780 2930 3030 2860 2860 2945 2945

1170 1350 1350 1350 1550 1550 1716 1716 1716 1870 1870

1625 1950 2150 2280 2400 2600 2840 3030 3220 3150 3545

65 
(2“)

80 
(3“)

240х240 290х290 290х290 290х290 Ø325 Ø325 Ø380 Ø380 Ø480 Ø480 Ø480

288 523 628 733 1100 1280 1700 2090 2266 2730 3240

1170 1750 2000 2100 2800 3100 3500 4200 4700 5865 6735

* За умови використання березових дров вологістю 18-20%. Топити дровами вологістю більше 30% не рекомендується.
** Як альтернативне паливо можна застосовувати тирсові або торф’яні брикети; кам’яне вугілля.
*** При номінальній потужності котла.
**** Допустима похибка ± 10%
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Твердопаливні водогрійні котли з механізованою  
подачею палива і автоматичним процесом золови-
далення використовуються для опалення побутових, 
виробничих та інших приміщень гарячою водою, для 
підготовки гарячої води або тепла для технологічних 
потреб.

Котли і устаткування подачі палива - це сучасні 
комплекси обладнання, керовані процесором, що 
працюють в автоматичному режимі при мінімальному 
періодичному догляді і обслуговуванні. Як паливо 
використовується тирса або тріска до 45% вологості  
і довжиною не більше 50 мм.

Устаткування подачі палива і система управління 
проектується і проводиться за індивідуальними 
вимогами замовника відповідно до конкретних умов 
монтажу.

ОСОБЛИВОСТІ КОТЛІВ:

• оптимальне футерування топки шамотовим матеріалом;

• піддув підігрітого первинного і вторинного повітря  
в зону горіння;

• установка в теплообмінниках турбулізаторів;

• автоматична підтримка заданого температурного 
режиму;

• лівобічний та правобічний варіанти дверей котла 
(на замовлення);

• рівномірне охолодження стінок водою оберігає  
теплообмінник від накипу;

• жаротрубний теплообмінник змонтовано в барабані 
котла;

• довгий шлях потоку продуктів горіння забезпечує 
гарну віддачу тепла топлоносієм;

• котли випробувані і мають сертифікати відповідності 
для використання в ЄС, Росії, Україні, Білорусії;

• екологічні показники відповідають європейським 
стандартам.

Kalvis серії М  
з вулканною
подачею палива

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показники Од. вим
К-100М

Тип котла -

Номінальна потужність* кВт 95

Мінімальна потужність* кВт 30

ККД при номінальній потужності %

Паливо, що використовується 
-

Витрати палива * кг/год 38

Вологість палива %

Об’єм води в котлі л 220

Гидравлічний опір води,  
при Δt =20°C

 бар 370

Витрата води при Т = 200°С т/год 4,26

Тиск води в установці бар
(МПа)

6 
(0,6)

Рекомендована температура 
води в котлі під час експуатації

°С 60-110

Кількість газів, що викидаються м3/год 507

Разміри  
при
транспортуванні  
з поддоном

висота

мм

620

ширина 500

довжина 730

Патрубки підключення  
до опалювальної системи

мм 
(“)

68 
(2,5“)

Розмір димоходу котла мм 240х240

Аеродинамічний опір Ра 110

Вага кг   800
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КОТЛИ З ВУЛКАННОЮ ПОДАЧЕЮ ПАЛИВА

К-140М К-190М К-250М К-320М К-400М К-500М К-600М К-720М К-850М К-950М

Твердопаливний

140 190 250 320 400 495 600 700 850 950

42 57 75 96 120 150 180 216 255 285

82

В автоматичному режимі: деревна тирса, тріска (довжиною не більше 50 мм) **
в ручному режимі: дрова, кускові відходи деревини, брикети тирси і торфу, кам’яне вугілля ***

53 72 95 122 153 191 229 275 324 362

Суміш: тріски 35% вологості + деревна тирса 35% вологості; співвідношення 50/50

270 530 680 680 940 1120 2000 2150 2250 2350

380 390 410 420 430 440 440 450 460 470

5,97 8,11 10,68 13,67 17,09 21,37 25,65 30,78 36,35 40,62

6 
(0,6)

60-110

710 963 1267 1622 2028 2535 3042 3650 4309 4816

620 770 770 820 970 970 1100 1100 1100 1300

500 680 680 680 880 800 1000 1000 1000 1000

930 1000 1400 1400 1500 1500 1700 1900 2060 2060

68 
(2,5“)

81 
(3“)

240х240 290х290 290х290 290х290 Ø325 Ø325 Ø380 Ø380 Ø480 Ø480

110 120 130 200 210 240 260 280 300 310

900 1100 2000 2200 2800 3100 3900 4300 4700 5000

* Дані параметри встановлені за умови використання палива 35% вологості (суміш: тріски 35% вологості + деревна тирса 35%  
вологості; співвідношення 50/50; 2702 ккал / кг).
** Придатність іншого сипучого палива визначається після топкових випробувань і підбору оптимальних режимів.
*** Потужність котла при топці в ручному режимі зменшиться на 15-20%.
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Твердопаливні водогрійні котли з рухливими  
колосниками, механізованою подачею палива  
і автоматичним процесорним управлінням використо-
вуються для опалення побутових, виробничих і інших 
приміщень гарячою водою, для підготовки гарячої 
води або постачання теплом технологічних потреб.

Котли і устаткування подачі палива - це сучасні 
комплекси обладнання, керовані процесором, що 
працюють в автоматичному режимі при мінімальному 
періодичному догляді і обслуговуванні.

Як паливо використовується тріска або тирса до 45% 
вологості і довжиною до 50 мм. Використовуючи 
паливо більшої вологості, котел може не розвинути 
необхідної  потужності, що значно погіршить  
екологічні показники.

Це жаротрубні котли барабанного типу. Стінки топки 
подвійні. У передній частині встановлені двері  
обслуговування. Через отвір в іншому кінці котла  
паливо шнеком або гідроштовхачем подається на  
рухомі колосники топки, де відбувається горіння. 
Нижню частину стін топки викладено шамотовою 
цеглою, арку, що змонтована над колосниками -  
з вогнетривкого бетону. Вона забезпечує оптимальний 
режим горіння.

Оптимальна кількість футерування котла підбирається 
в залежності від виду палива (вологості, зольності  
і небезпеки шлакоутворення). При небезпеці  
шлакоутворення застосовуються додаткові заходи 
для зменшення температури горіння. Повітря для 
горіння забирається через щілини в передній частині 
котла, нагрівається, омиваючи стінки топки, 
 і вентиляторами подається під колосниками;  
а вторинне — на оптимально обрані місця через отвори 
в бічних стінках топки. В кінці рухомих колосників 
змонтовано канал зі шнеком для автоматичного  
золовидалення в контейнер.

Kalvis серії М1 
твердопаливні 
водогрійні котли 
з рухомими 
колосниками

Устаткування подачі палива та система управління 
проектується і проводиться за індивідуальними  
вимогами замовника відповідно до конкретних умов 
монтажу.

При наявності в паливі деревних відходів великих 
розмірів потрібно передбачити додаткові запобіжні 
заходи щодо попадання  таких відходів в систему 
подачі палива. Такі відходи можна спалити вручну, 
завантаживши їх в топку через двері обслуговування 
топки.

ОСОБЛИВОСТІ КОТЛІВ:
• можливість, налагодивши режими горіння,  

використовувати різного виду паливо: тріску, тирсу, 
пелети (деревні, соняшникові, торф’яні та інши 
види), крихти торфу, зерно, зерновідходи або інше 
сипуче паливо;

• можливість тимчасово топити кусковим паливом  
в ручному режимі;

• високий коефіцієнт корисної дії;

• чотириходовий котел;

• топка з рухомими колосниками;

• арка з жаротривкого бетону забезпечує ефективне 
згорання палива;

• автоматичне видалення золи;

• двоє дверей теплообмінника — зручна чистка  
та ремонт котла;

• двері топки з оглядовим віконцем;

• автоматична підтримка тяги в топці;

• топка і теплообмінник з окремих частин — зручно 
транспортувати і монтувати;

• високі екологічні показники.
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Показники Од. вим К-140М1 К-320М1 К-500М1 К-720М1 К-950М1

Тип котла
-

Водогрійний котел з механізованої топкою  
і трубами нагріву, сталевий

Номінальна потужність* кВт 140 320 500 720 950

Мінімальна потужність* кВт 42 96 150 216 285

ККД при номінальній потужності % 81

Паливо, що  
використовується

в автоматичному режимі
-

підібравши режим горіння різного виду пелет  
(деревні, соняшника,торф’яні) зерно, зерновідходи, тирса,

та щепа (довжиною  не больш 50 мм) та інше сипуче паливо **

тимчасово ручному режимі дрова, кускові відходи деревини, брикети тирси і торфу, 
кам’яне вугілля

Витрата палива* кг/год 62 141 220 317 419

Вологість палива % 40

Об’єм води в котлі л 580 1150 1660 2200 3000

Гидравлічний опір, при Δt =20°C м/бар 0...380 0...420 0...440 0...450 0...470

Витрати води при Т = 200°С т/год 5,97 13,67 21,37 30,78 40,62

Тиск води в установці бар
(МПа)

6  
(0,6)

Рекомендована температура води в котлі  
під час експлуатації

°С 60-110

Кількість газів, які викидаються* м3/год 750 1714 2677 3856 5087

Розміри топки

висота

мм

400 500 500 640 700

ширина 640 940 940 940 910

довжина 1000 1640 1640 2590 2590

об’єм л 260 770 770 1558 1650

Рекомендується встановлювати  
разом з мультициклоном ***

- МС-2 МС-3 МС-6 МС-8 МС-8

Рекомендується встановлювати  
разом з економайзером ***

- - EK1-80 EK1-140 EK1-190 EK1-240

Патрубки підключення  
до опалювальної системи

Ø, мм 
(“)

65 
(2,5“)

65 
(2,5“)

80 
(3“)

80 
(3“)

80 
(3“)

Размір димохода котла мм Ø240 Ø325 Ø380 Ø380 Ø480

Вага**** кг 3500 4900 5820 7300 9700

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

*Дані параметри встановлені при умові використання палива 40% вологості - тріски (2407 ккал/кг).
** Придатність іншого сипучого палива визначається за умови проведення топкових випробувань і підбору оптимальних режимів.
*** Виробник UAB «Kalvis»
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СКЛАД ПРИСТРОЮ: гідропост; гідроциліндри; сполучна 
арматура (шланги, труби, крани і т.д.); скребкові 
грейфера; рама грейферного механізму. Залежно від 
потреби кількості палива на складі і від можливостей 
(якщо склад монтується в старій будівлі), застосовуються 
різні варіанти компоновки:

• Підбирається довжина грейферів від 5 до 12 м;

• Число гідроциліндрів від 2 до 5 шт.;

• Ширина лопаток грейфера від 1000 до 1500 мм;

ПРИСТРІЙ ПРИЗНАЧЕНО для транспортування  
подрібненого палива (деревних стружок, тирси  
та щепи («чіпсів») зі складу до котельні - в проміжну 
ємність або в інший механізм паливоподачі.

Частина конвейєра, який підіймає паливо, закрита 
кришками, а горизонтальна - відкрита. Горизонтальна 
частина монтується в бетонному каналі, під облад-
нанням гідравлічної подачі.

Гідравлічна установка подачі палива  
(склад з рухомою підлогою)

Скребковий конвейєр PGK-K 
для видалення золи з кутом

ПРИСТРІЙ ПРИЗНАЧЕНО для пересування палива  
на складі вбік і на конвейєр 88К-300 або РОК (РОК-К).
Для одного гідропосту застосовуються не більш 5 
гідроциліндрів. При необхідності збільшити ширину 
складу потрібно ставити додатково ще один гідропост. 
Висота засипки грейферів паливом не більш 2,5 м.

Залежно від конкретних умов добираються гідро-
циліндри з різними діаметрами і робочим ходом.

Паливо подається через відкриту частину конвейєра, 
за допомогою скребків піднімається і висипається  
в проміжну ємність. Скребковий конвейєр може  
транспортувати паливо більш великої фракції, ніж 
KSK, і на більш далекі відстані.

Компонування конвейєра підбирається за конкретними 
побажаннями замовника.

* Потужність електродвигуна приводу добирається при  
проектуванні котельного обладнання.

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Найменування параметру Од. вим величина 
параметру

Кількість грейферів од 2-5

Довжина грейферів м 12

Ширина лопаток грейфера мм 1200-1500

Розміри подрібненого 
палива, не більш ніж, мм

мм 20х50х100

Найменування параметру Од. вим величина 
параметру

Продуктивність m3/год 17

Кут нахилу, не більше град 45°

Габаритні розміри тріски,  
не більше

мм 10x20x50

Електродвигун приводу * - ~400V



45www.marten.ltd

ЄМНІСТЬ ПРИЗНАЧАЄТЬСЯ для накопичення  
подрібненого палива (тирси, стружки та трісок 
(«чіпсів») перед подачею їх в котел.

Ємність складається з бункера, всередині якого  
за допомогою підшипників розміщений ворошитель. 
На кришці бункера поставлений привід змішувача 
(мотор-редуктор). Для подачі палива в дозатори DZ,  
а через них до шнекового конвеєру котла KSK, в днищі 
бункера є 2 отвори з горловинами. Для регулювання 
кількості палива, що подається, у верхній частині 
горловин поставлені засувки. Засувками можна 
повністю закрити подачу палива, якщо це необхідно, 
наприклад, для проведення ремонту або для роботи 
одного котла. Засувки фіксуються болтами.

Проміжна ємність (TT)

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Найменування параметру Од. вим ТТ-0,7 ТТ-1,5

Электродвигун мотор-редуктора приводу - 1,1kW, ~ 400

Розміри подрібненого палива, не більше ніж мм 10 x 20 x 50

Місткість, не менше ніж м3 0,7 1,5

Маса, не більше ніж кг 260 430

На стінці бункера вставлено віконце для спостере-
ження рівня палива в бункері. На кришці прикріплена 
кришка обслуговування з блокуванням.  
Для навантаження і розвантаження під час  
транспортування до бункера приварені петлі.  
Для кріплення на місці установки і регулювання  
до корпусу бункера проварені 4 регульовані опори.

ПРИНЦИП РОБОТИ полягає в тому, що паливо  
висипається з бункера через горловини, надходить 
до дозаторів DZ, а через них - в шнековий конвейєр 
КSК. Для того, щоб паливо не застрявало, одночасно 
крутиться ворушитель.

Залежно від системи подачі палива і типу котла  
використовується 0,7 і 1,5 м3 обсягу ємності.

1. Мотор редуктор
2. Бункер
3. Оглядове віконце
4. Кришка обслуговування
5. Розпушувач
6. Лоток висипки з засувкою
7. Регульовані опори

1

4

5

6

2

3

7
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Мультициклони (батарейні циклони) за своєю суттю – це сучасні газо- та 
повітряочисні апарати, які застосовують для видалення золи з димових газів 
котельних пристроїв, що працюють на твердому паливі.

Мультициклони підходять для всіх моделей як з ручною, так і з механізованою 
подачею палива в котли. Розміри підбираються залежно від кількості диму, яка 
потребує очистки, потужності котла і вологості палива.

Корпус мультициклону зварений зі сталі листового прокату і складається з 
металевого циліндра з конусною частиною внизу, до якої прикріплений зольник. 
Якщо в проекті котельні передбачена автоматизована система видалення золи, 
то до неї підключається транспортер видалення золи через повітряну заслінку 
(дозатор). У верхній частині циліндра вварені дві перегородки, які формують дві 
окремі камери. До цих камер приварюються патрубки входу і викиду (діаметр патрубків, 
а також конкретна висота вварки підбираються для кожного конкретного котла 
шляхом вирізки і вварки на місці монтажу). Кожна камера має дверцята огляду  
і чищення. На верхній перегородці кріпляться очисні батарейні елементи.

Зверху циліндр накритий кришкою. Для установки циклону до його корпусу 
приварені 3 металеві опори. Всі кришки і фланці кріплення елементів ущільнені 
шнурами зі скловолокна. Мультициклони постачаються не ізольованими: термоізоляція 
мультициклону проводиться спільно з ізоляцією трубопроводів димоходу і агрегатів 
котельні. 

Мультициклони (MC2 ... MC12)

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 
Найменування параметру

МОДЕЛЬ МУЛЬТИЦИКЛОНУ

Од. вим MC-2 МС-3 МС-4 МС-6 МС-8 МС-10 МС-12

Потужність котла кВт 100..220 250..320 400 500..600 600..1000 1000..1500 1500..1800

Тип направляючого апарату  
батарейного елементу

- «розетка»

Тип батарейного елементу - поворотний потоковий

Кількість  батарейных елементів шт 2 3 4 6 8 10 12

Кількість диму, що очищується м3/год 1340 2010 2910 4020 5360 6700 8400

Аеродинамічний опір Па 380 400 410 430 450 470 490

Швидкість потоку диму  
в батарейному елементі

м/с 4,5±15%

Коефіцієнт очищення диму - 0,85 - 0,89

Розміри труби диму мм Ø290 Ø325 Ø380 Ø380 Ø380 Ø480 Ø480

Габаритні  
розміри

Н - висота

мм

2950 2950 3055 3450 3650 3650 3650

B - ширина 830 830 900 1050 1095 1270 1410

L - довжина 930 930 1010 1170 1240 1430 1600

Рекомендований вогнетривкий 
фундамент B x L

мм 1000x1000

Маса, не більше кг 462 488 560 630 700 878 984
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Система 
управління 

процесом горіння

Система 
управління 

подачі палива

Загальна система 
управління 

котельні

Системи управлiння

1 2 3

Перші дві частини, відповідно до завдання замовника,  
розробляє і виготовляє виробник обладнання. Система  
управління процесом горіння (пульт котла) управляє:

• подачею палива в топку котла;

• пересуванням гарячого палива в топці (K-M1, K-KSM);

• повітряподачею;

• видаленням золи з-під колосників (опція дпя K-M1);

• видаленням золи з топки (K-M1, K-KSM);

• рециркуляцією диму (K-M1);

• пневмовідчисткою (опція);

• рециркуляцією води;

• управлінням по зонду (опція);

• інформацією по GSM (опція);

• інформацією і управлінням по інтернету (опція);

• візуалізацією (опція);

• телеметрією і диспетчеризацією (опція).

Залежно від обраного типу паливного складу і розташування приміщень котельні, обирається і монтується 
конкретний індивідуальний набір обладнання. Ним керує пульт подачі палива по датчику рівня палива  
в проміжній ємності.

силові мережі; освітлення,  
захист від блискавки;  
управління водопідготовки; 
мережеві насоси, енергооблік, 
диспетчеризація, телеметрія 
та ін.

Обсяги робіт по цій частині 
визначає проектувальник 
котельні за завданням  
замовника.

СИСТЕМА 
УПРАВЛІННЯ КОТЕЛЬНІ 

складається з трьох частин:
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Економайзер призначений для зниження теплових витрат котельні при передачі 
тепла вихідних з котла газів (диму) воді, що повертається з системи опалення  
в котел. Це обладнання поставляється разом з заслінкою димового каналу.  
Економайзери поставляються без ізоляції. 

Термоізоляція - зовні циліндр покривається ізоляційним шаром кам’яної вати  
і обвивається жестю. Роботи проводяться після установки спільно з роботами  
по ізоляції всього трубопроводу котельні.

Економайзери (EK1-80 ... EK1-240)

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 
Найменування

МОДЕЛЬ ЄКОНОМАЙЗЕРА

Од. вим ЕК1-80 ЕК1-140 ЕК1-190 ЕК1-240

Потужність котла кВт 250..400 500..600 700..850 950

Температура диму для отримання 
теплової продуктивності, не менше

°С 180-200

Розміри  
теплообмінника

висота мм 740 1492 1992 2492

діаметр Ø, мм 700 700 850 1050

Робочий тиск води МПа 0,6

Дебіт води т/год 14 21,6 31,1 41,04

Гідравлічний опір мБар 12 18 18 22

Температура вхідного диму °С 190

Температура вихідного диму °С 140

Робоча температура води на вході 
в котел

°С 67

Робоча температура води на виході 
з котла

°С 69

Аеродинамічний опір при 
номінальній потужності, не більше

Па 140 160 200 220

Розміри труби диму мм Ø325 Ø350 Ø380 Ø480

Габаритні  
розміри**

Н - висота

мм

2054 2950 3500 3829

B - ширина 1020 960 1120 1328

L - довжина 1165 965 1050 1266

Рекомендований вогнетривкий 
фундамент B x L

мм 1000x1000

Водотоннажність економайзера м3 0,24 0,46 0,85 1,5

Площа теплообміну м2 7 10 28 46

Розміри 
підключення

труб Ø, дюйм 3“

фланців Ø, мм 185

Маса, не більше кг 540 640 1340 1860

*Теплова продуктивність 
економайзера залежить від 

кількості диму, що викидається 
котлом, і температури;

** Дивитися конструкцію 
економайзера
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Ми працюємо для Вас
Для відстеження й опертивного впровадження найсучасніших рішень 

в сфері отримання теплової енергії з біомаси, компанія MARTEN створила 
власний пректно-конструкторський підрозділ. Для наших споживачів це 
означає, що компанією MARTEN можуть бути виконані будь-які роботи, 
що стосуються розробки твердопаливних  котлів і котелен та їх інтеграції  
в систему теплопостачання. 

Ми в чітко окреслені терміни гарантуємо:

• енергоаудит будівлі, оцінку обсягу споживання теплової енергії;

• розробку проектної, робочої та кошторисної документації;

• супровід проектної документації на державній або недержавній 
експертизі;

•  авторський нагляд за етапами будівництва за розробленими  
проектами;

• індивідуальний гідравлічний розрахунок системи опалення;

• конструювання і виготовлення котлів та котельного обладнання  
за індивідуальними параметрами;

• будівництво (реконструкція) котелен;

• конання монтажних і пуско-налагоджувальних робіт.

Все це дозволяє бути впевненим кожному нашому замовнику в тому, що, 
співпрацюючи з компаніей MARTEN, він не лише купує якісне та екологічне  
опалювальне обладнання, а й отримує плідну  співпрацю з надійним партнером.

Ми здатні в повному обсязі втілити в життя найсміливіші  інноваційні 
проекти в області отримання теплової енергії з твердих видів палива. 
Окремо хочеться визначити, що в сьогодняшніх умовах економічної кризи, 
котли MARTEN якнайкраще відповідають співвідношенню «ціна /якість» 
та гарантують тепло, комфорт і безпеку оселям, де вони використовуються.

Європейська 
технологія 

виробництва
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