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Модульні твердопаливні котельні «IN-DI Модуль» від 30 до 190 кВт

Серія AL на котлах Altep KT-2E

 Не потребує будівельних робіт 

o Навантаження на грунт до 300 кг/м2 дозволяє 

встановлювати котельню без облаштування 

спеціального фундаменту   

o Основа модуля оброблена гідроізоляційними і 

антикорозійними матеріалами 

 Встановлення та підключення котельні може бути 

виконано протягом 1 дня 

o Обладнання котельні повністю змонтовано, перевірено під тиском і готове до експлуатації. 

Необхідно підключити тільки електричну енергію і трубопроводи теплотраси

 Експлуатація котельні потребує присутності людини 

o Регулярність обслуговування залежить від об'єму камери завантаження та фактичного 

теплового навантаження 

o Встановлена в модулі GSM-сигналізація повідомляє про аварійні ситуації (модифікація 

«ТМ-Х.1.1-М-Х») 

 Модульна котельна збирається і проходить контроль в заводських умовах 

 Мінімальні габаритні розміри - 3500 х 2460 х 2800 мм (30-95кВт), 3500 х 4860 х 2800 мм 

(190кВт) 

o При мінімальних розмірах досягнута максимальна зручність експлуатації і обслуговування

o В модифікаціях «ТМ-Х.1.1-Х-Д» не потрібне облаштування димоходу 

 Конструкція котла і комплектація 

котельні дозволяє використовувати 

дрова, брикети, вугілля для роботи в 

ручному режимі експлуатації  

 Більше 80%, ККД модульної котельні 

 Можливі кольори: сірий, коричневий, 

зелений, синій 



Структура умовного позначення        ТМ-Х.1.1 -Х-Х-AL    

 

Номінальна 

потужність, 

кВт 

Ціна, з ПДВ

ТМ-1.1.1-0-

0-AL 

Ціна, з ПДВ 

ТМ-1.1.1-

М-0-AL 

Ціна, з ПДВ

ТМ-1.1.1-0-

Д-AL 

Ціна, з ПДВ 

ТМ-1.1.1-

М-Д-AL 

Ціна, з ПДВ

ТМ-2.1.1-0-

0-AL 

Ціна, з ПДВ 

ТМ-2.1.1-

М-0-AL 

Ціна, з ПДВ

ТМ-2.1.1-0-

Д-AL 

Ціна, з ПДВ 

ТМ-2.1.1-

М-Д-AL 

30 $8 653 $8 855 $9 372 $9 574 $8 272 $8 474 $8 991 $9 193 

50 $9 116 $9 318 $9 900 $10 102 $9 335 $9 537 $10 119 $10 321 

75 $9 929 $10 131 $10 707 $10 909 $10 198 $10 400 $10 975 $11 177 

95 $10 681 $10 883 $11 612 $11 814 $11 040 $11 242 $11 971 $12 173 

190 $19 030 $19 233 $20 892 $21 094 $19 683 $19 885 $21 544 $21 746 

Основне обладнання модулів: котли Altep KT-2E, клапани Afriso, насоси Grundfos, гідравлічні роздільники Ole-Pro, 

димохід утеплений нерж./оц. Комплект поставки: модуль, паспорт, інструкція з експлуатації, гарантійний талон. 

Структура умовного позначення 

    АТМ-Х.1.1 -Х-Х-AL    

                                              

0 –  димохід(-оди)  в межах котельні 

Д – у верхній частині димоходу(-ів) встановлено димосос(-и) 

                                           

0 –  в котельні не встановлено GSM модуль М – в котельні

встановлено GSM модуль 

                       

1 – регулювання температури здійснюється настройками контролера(-ів) котла

2 – регулювання температури здійснюється настройками контролера(-ів) котла(-ів) і   

контролером в погодозалежному режимі 

Номінальна 

потужність, 

кВт 

Ціна, з ПДВ 

АТМ-1.1.1-

0-0-AL 

Ціна, з ПДВ

АТМ-1.1.1-

М-0-AL 

Ціна, з ПДВ

АТМ-1.1.1-

0-Д-AL 

Ціна, з ПДВ

АТМ-1.1.1-

М-Д-AL 

Ціна, з ПДВ

АТМ-2.1.1-

0-0-AL 

Ціна, з ПДВ

АТМ-2.1.1-

М-0-AL 

Ціна, з ПДВ

АТМ-2.1.1-

0-Д-AL 

Ціна, з ПДВ

АТМ-2.1.1-

М-Д-AL 

30 $10 585 $11 089 $11 061 $11 565 $10 854 $11 358 $11 330 $11 835 

50 $11 199 $11 703 $11 678 $12 182 $11 469 $11 973 $11 948 $12 452 

75 $12 279 $12 783 $13 006 $13 510 $12 547 $13 051 $13 274 $13 778 

95 $14 237 $14 742 $15 168 $15 672 $14 596 $15 100 $15 527 $16 031 

190 $26 137 $26 641 $27 998 $28 502 $26 789 $27 293 $28 650 $29 155 

Основне обладнання модулів: котли Altep KT-2E-PG з пелетними пальниками OXI, клапани Afriso, насоси Grundfos, 

гідравлічні роздільники Ole-Pro, димохід утеплений нерж./оц. Комплект поставки: модуль, паспорт, інструкція з 

експлуатації, гарантійний талон. 

Модулі на котлах Altep KT-2E c ручною подачею палыва о

Модулі на котлах Altep KT-2E з пелетным пальником
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0 –  димохід(-оди)  в межах котельні 

Д – у верхній частині димоходу(-ів) встановлено димосос(-и) 

                                           

0 –  в котельні не встановлено GSM модуль М – в котельні

встановлено GSM модуль 

                       

1 – регулювання температури здійснюється настройками контролера(-ів) котла(-ів)

2 – регулювання температури здійснюється настройками контролера(-ів) котла(-ів) і   

контролером в погодозалежному режимі 
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Модульні твердопаливні котельні «IN-DI Модуль» від 35 до 190 кВт

Серія GP на котлах Gefest Profi P 

 Не потребує будівельних робіт 

o Навантаження на грунт до 300 кг/м2 дозволяє 

встановлювати котельню без облаштування 

спеціального фундаменту   

o Основа модуля оброблена гідроізоляційними і 

антикорозійними матеріалами 

 Встановлення та підключення котельні може бути 

виконано протягом 1 дня 

o Обладнання котельні повністю змонтовано, перевірено під тиском і готове до експлуатації. 

Необхідно підключити тільки електричну енергію і трубопроводи теплотраси

 Експлуатація котельні потребує присутності людини 

o Регулярність обслуговування залежить від об'єму камери завантаження та фактичного 

теплового навантаження 

o Встановлена в модулі GSM-сигналізація повідомляє про аварійні ситуації (модифікація 

«ТМ-Х.1.1-М-Х») 

 Модульна котельна збирається і проходить контроль в заводських умовах 

 Мінімальні габаритні розміри - 3500 х 2460 х 2800 мм (30-95кВт), 3500 х 4860 х 2800 мм 

(190кВт) 

o При мінімальних розмірах досягнута максимальна зручність експлуатації і обслуговування

o В модифікаціях «ТМ-Х.1.1-Х-Д» не потрібне облаштування димоходу 

 Конструкція котла і комплектація котельні 

дозволяє використовувати дрова, брикети, 

вугілля для роботи в ручному режимі 

експлуатації  

 Високий, більше 90%, ККД модульної 

котельні  

 Можливі кольори: сірий, коричневий, 

зелений, синій 
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Структура умовного позначення 
       ТМ-Х.1.1 -Х-Х-GP    

                                                

Номінальна 

потужність, 

кВт 

Ціна, з ПДВ

ТМ-1.1.1-0-

0-GP 

Ціна, з ПДВ 

ТМ-1.1.1-

М-0-GP 

Ціна, з ПДВ

ТМ-1.1.1-0-

Д-GP 

Ціна, з ПДВ 

ТМ-1.1.1-

М-Д-GP 

Ціна, з ПДВ

ТМ-2.1.1-0-

0-GP 

Ціна, з ПДВ 

ТМ-2.1.1-

М-0-GP 

Ціна, з ПДВ

ТМ-2.1.1-0-

Д-GP 

Ціна, з ПДВ 

ТМ-2.1.1-

М-Д-GP 

35 $9 131 $9 333 $9 826 $10 028 $9 400 $9 602 $10 096 $10 298 

50 $9 626 $9 828 $10 362 $10 565 $9 845 $10 047 $10 581 $10 783 

65 $10 050 $10 252 $10 858 $11 060 $10 319 $10 521 $11 127 $11 329 

95 $11 213 $11 415 $12 250 $12 452 $11 578 $11 780 $12 615 $12 817 

190 $20 092 $20 294 $22 165 $22 368 $20 744 $20 946 $22 818 $23 020 

Основне обладнання модулів: котли Gefest-Profi U, клапани Afriso, насоси Grundfos, гідравлічні роздільники Ole-Pro, 

димохід утеплений нерж./оц. 

Повна специфікація і характеристики модулів наведені у каталозі. 

Комплект поставки: модуль, паспорт, інструкція з експлуатації, гарантійний талон. 

ТОВ «Бост-Теплосервіс» 

м. Харків 

вул. Плеханівська, 12 

тел./факс +38 (057) 760-14-60,

моб.  +38 (050) 214 54 78
моб.  +38 (067) 574 52 00
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Структура умовного позначення 

    АТМ-Х.1.1 -Х-Х-GP    

Номінальна

потужність,

кВт 

Ціна, з ПДВ 

АТМ-1.1.1

-0-0-GP 

Ціна, з ПДВ

АТМ-1.1.1-

М-0-GP 

Ціна, з ПДВ

АТМ-1.1.1-

0-Д-GP 

Ціна, з ПДВ

АТМ-1.1.1-

М-Д-GP 

Ціна, з ПДВ

АТМ-2.1.1-

0-0-GP 

Ціна, з ПДВ

АТМ-2.1.1-

М-0-GP 

Ціна, з ПДВ

АТМ-2.1.1-

0-Д-GP 

Ціна, з ПДВ

АТМ-2.1.1-

М-Д-GP 

30 $10 822 $11 326 $11 517 $12 020 $11 091 $11 595 $11 787 $12 291 

50 $11 706 $12 210 $12 442 $12 946 $11 976 $12 480 $12 712 $13 216 

70 $12 538 $13 042 $13 346 $13 850 $12 806 $13 311 $13 614 $14 119 

95 $14 980 $15 484 $16 016 $16 521 $15 345 $15 849 $16 382 $16 886 

190 $27 620 $28 124 $29 693 $30200 $28 272 $28 776 $30 345 $30 850 

Основне обладнання модулів: котли Gefest Profi P з пелетними пальниками OXI, клапани Afriso, насоси Grundfos, 

гідравлічні роздільники Ole-Pro, димохід утеплений нерж./оц. Комплект поставки: модуль, паспорт, інструкція з 

експлуатації, гарантійний талон.

Контакти виробникa: ТОВ «Бост-Теплосервіс» 

м. Харків  вул. Плеханівська, 12

тел./факс +38 (057) 760-14-60

моб.  +38 (050) 214 54 78 моб.  
моб.  +38 (067) 574 52 00

Модулі на котлах Gefest Profi P з пелетным пальником     

Модулі на котлах Gefest Profi P с ручною подачей палива     

0 –  димохід(-оди)  в межах котельні 

Д – у верхній частині димоходу(-ів) встановлено димосос(-и) 

                                           

0 –  в котельні не встановлено GSM модуль М – в

котельні встановлено GSM модуль 

                       

1 – регулювання температури здійснюється настройками контролера(-ів) котла(-ів)

2 – регулювання температури здійснюється настройками контролера(-ів) котла(-ів)

і контролером в погодозалежному режимі 

0 –  димохід(-оди)  в межах котельні 

Д – у верхній частині димоходу(-ів) встановлено димосос(-и) 

                                           

0 –  в котельні не встановлено GSM модуль М – в котельні

встановлено GSM модуль 

                       

1 – регулювання температури здійснюється настройками контролера(-ів) котла(-ів)

2 – регулювання температури здійснюється настройками контролера(-ів) котла(-ів) і   

контролером в погодозалежному режимі 


