
КАМІННІ ТОПКИ



Про компанію

ROMOTOP є одним з європейських лідерів з виробництва камінних печей і топок 

Сьогодні вже більше одного мільйона задоволених клієнтів по всьому світу насолоджуються 

продуктами ROMOTOP. Кожен виріб, що випускається на нашому заводі в містечку Сухдол-над-

Одрою, є результатом спільних зусиль усіх 500 співробітників. Завдяки сучасній виробничій базі, 

компетентному персоналу і кваліфікованим професійним дистриб'юторам, фірма ROMOTOP 

увійшла в число європейських лідерів у даній галузі. Виробничий процес, здебільшого 

роботизований, здійснюється на площі 30 000 м2. Завдяки наявності 10 000 м2 складських 

приміщень і власної логістики, нам вдається домогтися гнучкості поставок. 

Камінні печі і топки ROMOTOP вражають винятковим дизайном, високою якістю обробки деталей і 

інноваційним підходом до процесу спалювання дров. Широкий асортимент продукції задовольняє 

вимогам стандартних і енергоефективних будинків. Теплова енергія може зберігатися в 

акумуляційній обудові каміну або за допомогою теплообмінників розподілятися по всьому будинку. 

 

ROMOTOP є новатором в області дизайну, розробок і досліджень якості спалювання 

Сьогодні перед виробниками печей-камінів і камінних вкладок ставляться все більш складні 

завдання. Сучасні продукти повинні не тільки бути неабиякими і естетичними, але і відрізнятися 

високою ефективністю, продуктивністю і безпекою для навколишнього середовища. Наші вироби в 

сучасних будинках все частіше стають головним джерелом тепла. 

Наша новаторська команда невпинно вдосконалює печі і топки в прагненні домогтися підвищення 

їх ефективності та безпеки для навколишнього середовища. Керуючись власним етичним кодексом, 

фірма Romotop в своїх інноваційних рішеннях наголошує на екологічність і економічність 

обладнання. 

Мета інноваційної команди полягає у створенні нових технічних рішень, зокрема, в області 

проектування камер спалювання і управління процесом згоряння. Результатом цих зусиль є вироби, 

які вже сьогодні дозволяють домогтися набагато більшої стабільності горіння при широкому 

діапазоні теплової потужності. Компанія ROMOTOP також є власником патенту на теплообмінник 

гарячого водопостачання з системою TRIPLE PASS, який забезпечує більш ефективну передачу тепла 

до теплоносія з виділенням меншої кількості шкідливих речовин при спалюванні біомаси. 

 

ROMOTOP пропонує комплексні професійні консультації та сервісне обслуговування 

З огляду на багатий асортимент продуктів і рішень, ми здатні запропонувати і реалізувати будь-яку 

концепцію опалення - теплим повітрям, тепловим випромінюванням або гарячою водою. Поряд з 

висококваліфікованими консультантами і сервісними техніками ми також маємо 

загальноєвропейську мережу підтримки, що складається з декількох сотень професійних партнерів 

з продажу. 

Клієнти цінують наш комплексний підхід, який передбачає консультації, транспортування, 

інсталяцію і професійний сервіс. 

 

www.romotop.ua 

Пояснення термінів

Характеристики обладнання: 

· висота, глибина, ширина – габаритні розміри обладнання без упакування та додаткових 

опцій 

· розмір фасаду – фактичний видимий розмір фронтальної (лицьової) частини обладнання без 

урахування додаткових рамок 

· регульована потужність – діапазон ефективної потужності у межах якої працює обладнання 

· номінальна потужність – фактично максимально тривала дозволена потужність, за якої 

гарантується справна робота обладнання та забезпечується гарантійна підтримка 

· діаметр димоходу – рекомендований розмір (переріз) димоходу для правильної роботи 

обладнання 

· діаметр ЦПП – діаметр адаптеру для під’єднання повітроводу подачі зовнішнього повітря 

· ККД – коефіцієнт корисної дії у режимі номінальної потужності обладнання 

· тяга – вимоги щодо показника розрідження у димовому каналі, до якого підключається 

обладнання 

· споживання деревини – зазначена кількість сухої (≤ 20% вологості) деревини для роботи 

обладнання у режимі номінальної потужності 

Додаткові опції: 

· попільник + решітка – додатковий комплект, який встановлюється у середину камери 

згоряння та дозволяє використовувати безколосникову топку, як таку, що має чавунний 

колосник та попільний ящик 

· адаптер ЦПП – додатковий адаптер для визначених моделей, який дозволяє виконати 

підключення подачі зовнішнього повітря знизу (з підлоги) 

· акумуляція – додаткові комплекти (набори), які виготовлені з матеріалу, котрий має високу 

теплопровідність та теплоємність, що дозволяє накопичувати та потім віддавати теплову 

енергію впродовж тривалого часу 

· декоративна рамка – додаткова рамка, яка встановлюється на дверну раму і призначена для 

маскування технічних проміжків між корпусом обладнання та ізоляційними чи 

оздоблювальними матеріалами 

· монтажна рамка – додаткова рамка, яка виготовлена зі сталі ≠5 мм і призначена для 

утримування ваги обудови над фасадною частиною обладнання 

· опорна конструкція – додатковий набір сталевих елементів, які призначені для кріплення до 

несучої основи (напр. несучої стіни) та утримування ваги обудови над фасадною частиною 

обладнання, що має три фасадних скла 

· з’ємна ручка – додаткова ручка, яка встановлюється на заміну основної (наявної у комплекті 

стандартної поставки) і має з’ємну частину, що у деяких випадках додає естетичності 

зовнішньому вигляду обладнання без зовнішньої ручки 

· конвекційний кожух – додаткова сталева конструкція, яка встановлюється на визначену 

модель топки, закриваючи її корпус з задньої сторони, та має підготовлені отвори, які 

призначені для конвекційної передачі теплого повітря, яке виділяється від корпусу 

обладнання до інших приміщень шляхом прокладки повітроводів 

· ревізійні дверцята – додатковий елемент, який монтується в обудову і залишає доступ до 

обслуговування водяного теплообмінника обладнання з системою Triple Pass 
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