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Серце Вашої опалювальної системи - системи опалення Royal Thermo.

У прагненні запропонувати покупцям кращі рішення в області опалення Royal 
Thermo безперервно удосконалює свої продукти і створює нові. Завдяки бага-
торічному досвіду розробок і активному впровадженню інноваційних технологій в 
2017 році промислова група Royal Thermo виводить на ринок нову серію настінних 
і підлогових котлів, за допомогою яких Ви зможете втілити всі свої найсміливіші 
проекти по опаленню та гарячому водопостачанню, як в невеликому приватному 
будинку, так і в приміщеннях промислового масштабу.

В обладнанні Royal Thermo використовуються найостанніші напрацювання і новіт-
ні досягнення галузі. В котлах застосовується унікальна запатентована техноло-
гія FULLRestart, яка забезпечує перезапуск устаткування при перебоях в газі й 
електриці. Прилади розроблені для України і надійно працюють в суворих умовах 
українського клімату.

Кожна модель котла - це розумний, високотехнологічний продукт, який тонко від-
чуває Ваші потреби і робить життя простіше, легше і комфортніше.

Передові технології, найвища енергоефективність, гранично тиха робота, виклю-
чно зручне управління і обслуговування, максимальна продуктивність - котли 
Royal Thermo увібрали в себе тільки найкраще.

Особлива увага в проекті приділена питанням енергозбереження та застосування 
«зелених» технологій, а також багатоступеневою системою контролю якості на 
всіх етапах виробництва, що дозволяє випускати високотехнологічну продукцію з 
чудовими теплотехнічними характеристиками. Виробництво котлів сертифікова-
не у відповідності до норм міжнародного стандарту ISO 9001, ISO 14001.
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■■ Запатентована■ексклюзивна■технологія■FULLRestart
Перезапуск котла при відключенні газу і електрики.

■■ Миттєвий■нагрів■гарячої■води■
Передові технології котлів Royal Thermo дозволяють нагріти 
гарячу воду за рекордні 20 секунд.

■■ Вбудований■програматор
Опалення за індивідуальним розкладом на кожну годину протягом 
тижня. Економія енергоресурсів до 30% на опалювальний сезон 
за рахунок оптимізації графіка споживання.

■■ Для■квартир■від■30■кв.м.
Унікальна технологія адаптації обладнання до невеликих систем 
опалення за рахунок плавної електроної модуляції газового 
пальника з можливістю обмеження максимальної потужності.

■■ Високоефективний■пятітрубний■бітермічний■теплообмінник■
Захисне антикорозійне напилення з оксиду алюмінію (Al2O3) 
перешкоджає окисленню теплообмінника і збільшує термін 
служби обладнання.
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Настінні котли Royal Thermo - це по-справжньому сучасний технологічний продукт, що відрізняється високою надійністю, збіль-
шеною швидкістю нагріву ГВП та найвищої енергоефективністю. Устаткування Royal Thermo надає необмежені можливості для 
побудови сучасних систем опалення та нагріву гарячої води в різних по площі і призначенням приміщеннях. Передові технології, 
гранично тиха робота, виключно зручне управління і обслуговування, максимальна продуктивність - котли Royal Thermo увібра-
ли в себе тільки найкраще.

AQUARIUS бітермічний теплообмінник

■■ Зручне■обслуговування■і■монтаж■
Легкознімні панелі і зручне розташування внутрішніх компонентів.

■■ Унікальна■конструкція■пальника
Забезпечує стабільний розпал та роботу при низькому вхідному 
тиску газу від 3,5 мбар.

■■ Гарантія■роботи■в■діапазоні■150-250■В
Стабільна робота автоматики котла при зовнішніх скачках 
напруги.

■■ Режим■ECO
До 30% економії витрат на енергоресурси за опалювальний сезон 
завдяки унікальній технології підтримки температури з точністю 
до 1°С.

■■ Застраховані■на■1■000■000■$
Безпрецедентний розмір страхового покриття 1 000 000 $ на всю 
продукцію Royal Thermo від «АХА Україна» забезпечує Ваш захист і 
спокій протягом усього гарантійного терміну.

Виробник залишає за собою право без попереднього повідомлення Покупців вносити зміни в конструкцію, комплектацію або технологію виготовлення виробу з метою поліпшення його тех-
нологічних характеристик.

Модель AQUARIUS■11BC AQUARIUS■18BC AQUARIUS■24BC

Тип■теплообмінника - бітермічний■теплообмінник

Корисна■теплова■потужність■системи■опалення кВт 5,1■÷■11,0 5,1■÷■18,3 6,0■÷■24,1

Максимальний■проток■при■∆Т=25°С л/хв 10,5 10,5 13,8

Габаритні■розміри,■ВхШхГ мм 725х403х300

Вага кг 34 34 38

Настінний газовий котел з революційним 
співвідношенням ціни і якості

2роки
гарантії
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Виробник залишає за собою право без попереднього повідомлення Покупців вносити зміни в конструкцію, комплектацію або технологію виготовлення виробу з метою поліпшення його тех-
нологічних характеристик.

■■ Запатентована■ексклюзивна■технологія■FULLRestart
Перезапуск котла при відключенні газу і електрики. 

■■ Миттєвий■нагрів■гарячої■води■
Передові технології котлів Royal Thermo дозволяють нагріти 
гарячу воду за рекордні 20 секунд.

■■ Вбудований■програматор
Опалення за індивідуальним розкладом на кожну годину протягом 
тижня. Економія енергоресурсів до 30% на опалювальний сезон 
за рахунок оптимізації графіка споживання.  

■■ Високоефективний■п'ятиходовий■мідний■теплообмінник
Вбудовані турбулізатори потоку для прискореного нагріву 
теплоносія. Антикорозійне напилювання з оксиду алюмінію (Al2O3) 
перешкоджає окисленню теплообмінника, збільшуючи термін 
служби обладнання.

■■ Вторинний■теплообмінник■з■нержавіючої■сталі■AISI-316Ti
Теплообмінник збільшеної площі теплос'ема.   
AISI-316Ti - харчова нержавіюча сталь з додаванням титану (Ti) для 
підвищеної корозійної стійкості.

■■ Інтелектуальна■система■самодіагностики■
Функція автоматичного нагадування про дату проходження 
техобслуговування.

■■ Динамічна■стабілізація■ГВЗ
Вбудований датчик Холла контролює проток води, підтримуючи 
температуру з точністю ± 0,1°С незалежно від витрат води.

■■ Надійна■робота■при■зовнішній■температурі■до■-50°С
Вбудована система збору та відведення конденсату.

■■ Режим■ECO
До 30% економії витрат на енергоресурси за опалювальний сезон 
завдяки унікальній технології підтримки температури з точністю 
до 1°С.

■■ Застраховані■на■1■000■000■$
Безпрецедентний розмір страхового покриття 1 000 000 $ на всю 
продукцію Royal Thermo від «АХА Україна» забезпечує Ваш захист і 
спокій протягом усього гарантійного терміну.

Модель AQUARIUS■11MC AQUARIUS■18MC AQUARIUS■24MC

Тип■теплообмінника два■роздільних■теплообмінника

Корисна■теплова■потужність■системи■опалення кВт 5,7■÷■11,0 5,7■÷ 18,4 6,4■÷■23,9

Максимальний■проток■при■∆Т=25°С л/хв 10,5 10,5 13,8

Габаритні■розміри,■ВхШхГ мм 725х403х300

Вага кг 34 34 38

Настінний газовий котел - найвища 
енергоефективність і швидкість нагріву гарячої 
води

Настінні котли Royal Thermo - це по-справжньому сучасний технологічний продукт, що відрізняється високою надійністю, збіль-
шеною швидкістю нагріву ГВП та найвищої енергоефективністю. Устаткування Royal Thermo надає необмежені можливості для 
побудови сучасних систем опалення та нагріву гарячої води в різних по площі і призначенням приміщеннях. Передові технології, 
гранично тиха робота, виключно зручне управління і обслуговування, максимальна продуктивність - котли Royal Thermo увібра-
ли в себе тільки найкраще.

2роки
гарантії
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Підлогові твердопаливні котли Royal Thermo - це не просто підлогові котли, здатні працювати на будь-якому вигляді твердого 
палива, а високотехнологічне і надійне обладнання, здатне дарувати тепло і комфорт протягом багатьох років. 
Високоефективний чавунний теплообмінник, унікальна технологія тривалого горіння до восьми годин, стійкість до низькотем-
пературної корозії і теплових ударів, 100% енергонезалежність - ідеальний вибір для Вашого заміського будинку.

Виробник залишає за собою право без попереднього повідомлення Покупців вносити зміни в конструкцію, комплектацію або технологію виготовлення виробу з метою поліпшення його тех-
нологічних характеристик.

Модель 20 30 35 45 50 60 75

Колькість■секцій шт. 3 4 5 6 7 8 10

Корисна■теплова■потужність■системи■опалення■(дрова■/■брикети) кВт 11/14 21/24 27/31 35/38 41/45 48/52 61/65

Ємність■теплообмінника л 14,1 18,2 22,3 26,4 30,5 34,6 42,8

Габаритні■розміри■котла:■Глибина 540 640 740 840 940 1040 1240

Габаритні■розміри■котла:■Висота■х■Ширина мм 1013x523

Вага кг 155 172 199 235 270 295 360

■■ Широкий■асортимент■твердопаливних■котлів■Royal■Thermo
Моделі потужністю від 11 до 73 кВт і дозволяють організувати 
систему опалення в житлових будинках, дачних будиночках і 
виробничих приміщеннях площею від 80 до 660 м.

■■ Надійний■чавунний■секційний■теплообмінник■
Рівномірний розподіл температур по секціях, підвищена стійкість 
до низькотемпературної корозії і теплових ударів. Термін служби 
чавунного теплообмінника становить 25 років.

■■ Технологія■тривалого■горіння
До восьмої години від однієї закладки дров завдяки системам 
регулювання і подачі повітря, а також системі дожига димових 
газів. 

■■ Працює■на■будь-якому■вигляді■твердого■палива
Вугілля, кокс, дрова, брикети. 

■■ Високий■ККД■більше■90%
Оригінальна конструкція камери згоряння зі збільшеною площею 
теплоз'єму.

■■ Електронезалежні■
Не вимагають підключення до електричної мережі ~ 220 B. 
Ідеальне рішення для відкритих систем опалення.

■■ Мінімальне■смолоутворення■при■температурі■зворотної■лінії■50°С
Всі твердопаливні котли Royal Thermo працюють з мінімальним 
смолоутворенням, що знижує потребу в механічному чищенню 
теплообмінника.

■■ Високоефективна■теплоізоляція
Потовщений шар теплоізоляції 50 мм з шаром; тепловтрати 
зведені до мінімуму.

■■ Абсолютна■гарантія■–■5■років
Найвища якість і надійність котлів Royal Thermo підтверджені 
фірмовою гарантією 5 років. Кожен котел має індивідуальний 
паспорт і гарантійний талон.

■■ Застраховані■на■1■000■000■$
Безпрецедентний розмір страхового покриття 1 000 000 $ на всю 
продукцію Royal Thermo від «АХА Україна» забезпечує Ваш захист і 
спокій протягом усього гарантійного терміну.

Надійний високоефективний котел
з чавунним теплообмінником

5років
гарантії
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Найвища продуктивність, легкість інсталяції, мінімальні тепловтрати роблять незамінним застосування бойлерів непрямого на-
гріву Royal Thermo при проектуванні сучасних систем водопостачання. Ви отримаєте набагато більше гарячої води при найви-
щому рівні енергоефективності - кращий вибір для заміського будинку.

Бойлер непрямого нагріву

Виробник залишає за собою право без попереднього повідомлення Покупців вносити зміни в конструкцію, комплектацію або технологію виготовлення виробу з метою поліпшення його тех-
нологічних характеристик.

■■ Рекордна■продуктивність■по■ГВП
600 л/год при ∆t 35°С досягається за рахунок теплообмінника 
збільшеної площі потужністю 24 кВт.

■■ Унікальне■двошарове■стеклоемалеве■покриття■
Внутрішнє покриття баку і змійовика виконано за технологією 
двошарового фарбування, що забезпечує неперевершені 
характеристики. Особливі властивості емалі роблять її еластичною 
при нагріванні і охолодженні, виключаючи можливість утворення 
тріщин.

■■ Система■захисту■від■корозії
За багаторівневу систему захисту внутрішнього баку і змійовика в 
бойлерах непрямого нагріву Royal Thermo відповідають:

• Спеціальний сплав, що володіє підвищеною стійкістю

до впливу корозії.

• Магнієвий анод збільшеного розміру вступає в реакцію з 
молекулами кисню і солями жорсткості (Ca, Mg), перешкоджаючи 
утворенню відкладень і накипу.

• Двошарове стеклоемалеве покриття, загартоване при 
температурі 850°С, що володіє унікальними еластичними 
властивостями.

■■ Вузький■корпус
Корпус бойлера Royal Thermo незамінний в умовах обмеженої 
площі.

■■ Система■рециркуляція■гарячого■водопостачання
У бойлерах непрямого нагріву Royal Thermo передбачена 
можливість підключення лінії рециркуляції, що підтримує постійну 
температуру в контурі ГВП, при відкритті крана користувач 
миттєво отримує гарячу воду.. 

■■ Установка■ТЕНу
У бойлерах непрямого нагріву Royal Thermo передбачена 
можливість установки ТЕНу потужністю від 2 до 4 кВт, що дає 
можливість нагріву води в літній період при відключеному котлі.

■■ Високоефективна■теплоізоляція
Для теплоізоляції приладів застосовується шар спіненого 
поліуретану товщиною 20 мм - екологічно чистого матеріалу, 
безпечного для здоров'я людей, що володіє високими 
теплоізоляційними властивостями; тепловтрати зведені до 
мінімуму.

■■ Абсолютна■гарантія■–■5■років
Найвища якість і надійність котлів Royal Thermo підтверджені 
фірмовою гарантією 5 років. Кожен котел має індивідуальний 
паспорт і гарантійний талон.

■■ Застраховані■на■1■000■000■$
Безпрецедентний розмір страхового покриття 1 000 000 $ на всю 
продукцію Royal Thermo від «АХА Україна» забезпечує Ваш захист і 
спокій протягом усього гарантійного терміну.

Бойлери непрямого нагріву з унікальною 
багатоступінчастої системою захисту баку
від корозії

Корисний■об'єм■водонагрівача,■л 199

Площа■теплообміну,■м2 1,1

Номінальна■теплова■потужність■теплообмінника,■(70/10/45■°С),■кВт 24

Продуктивність■ГВП■(70/10/45■°С),■л/год 600

Габаритні■розміри,■мм. 590x590x1300

5років
гарантії
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Модель■■AQUARIUS 11BC 18BC 24BC 11MC 18MC 24MC

Загальні■дані Од.■вим.

Тип■теплообмінника - бітермічний два■роздільних■теплообмінника

Тип■камери■згоряння - turbo

Тип■використовуваного■газу - Природній■/■Зріджений

Номінальний■тиск■природного■газу■(G20) мбар 20

Номінальний■тиск■зрідженого■газу■(G30) мбар 25-37

Теплова■потужність■пальника■в■режимі■опалення кВт 5,6■÷■12,0 5,6■÷■19,9 6,5■÷■26,1 6,9■÷ 12,0 6,9■÷■20,0 7,0■÷■26,3

Корисна■теплова■потужність■системи■опалення кВт 5,1■÷■11,0 5,1■÷■18,3 6,0■÷■24,1 5,7■÷■11,0 5,7■÷ 18,4 6,4■÷■23,9

Максимальна■теплова■потужність■пальника■в■режимі■ГВП кВт 19,9

Максимальна■корисна■теплова■потужність■системи■гарячого■водопостачання кВт 18,3

Номінальний■ККД % 92

Витрата■природного■газу■G20 м3/год 0,61■÷■1,24 0,61■÷■1,9 0,72■÷■2,55 0,61■÷■1,24 0,61■÷■1,9 0,72■÷■2,55

Витрата■зрідженого■газу■G30 кг/год 0,43■÷■0,99 0,43■÷■1,6 0,51■÷■2,0 0,43■÷■0,99 0,43■÷■1,6 0,51■÷■2,0

Система■опалення

Діапазон■регулювання■температури °С 40■-■85

Максимальна■температура■теплоносія °С 90

Максимальний■тиск бар 3

Обсяг■розширювального■баку л 6

Тиск■накачування■розширювального■баку бар 1

Система■гарячого■водопостачання

Діапазон■регулювання■температури °С 35-60

Максимальний■тиск■у■водопроводі бар 6

Мінімальна■необхідний■тиск■у■водопроводі бар 0,3

Максимальний■проток■при■Т■=■25°С л/хв 10,5 10,5 13,8 10,5 10,5 13,8

Мінімальна■витрата■води■для■перемикання■в■режим■ГВП л/хв 2,5

Електричні■характеристики

Робоча■напруга■/■частота В/Гц 230■/■50

Споживча■потужність Вт 125

Ступінь■захисту■/■Клас■захисту - IPX4D■/■1

Розміри■і■приєднання

Габаритні■розміри,■ВхШхГ мм 725х403х300

Вага кг 34 34 38 34 34 38

Подаюча■/■зворотна■лінії■системи■опалення дюйм 3/4

Вхід■/■вихід■водопроводу■гарячої■/■холодної■води дюйм 1/2

Підключення■газу■до■котла дюйм 3/4

Система■димовидалення мм 60/100■(80/80)

Технічні характеристикиТехнічні характеристики

Модель■VIKING 20 30 35 45 50 60 75

Загальні■дані

Кількість■секцій шт. 3 4 5 6 7 8 10

Корисна■теплова■потужність■системи■опалення■(дрова■/■брикети) кВт 11/14 21/24 27/31 35/38 41/45 48/52 61/65

Номінальний■ККД % 77,7 85,7 88,5 90 90 89,7 89

Мінімальна■тяга■в■димоході мбар 0,15 0,17 0,19 0,21 0,24 0,26 0,29

Система■опалення

Діапазон■регулювання■температури °С 30-90

Мінімальна■температура■зворотної■лінії °С 50

Максимальна■температура■теплоносія °С 90

Максимальний■тиск бар 4

Мінімальний■тиск бар 0,4

Максимальний■тиск■охолоджуючого■контуру бар 6

Ємність■теплообмінника л 14,1 18,2 22,3 26,4 30,5 34,6 42,8

Рекомендований■обсяг■бака-теплоаккумулятора л 800 1200 1400 1600 2000 2400 2800

Розміри■і■приєднання

Габаритні■розміри■котла:■Глибина 540 640 740 840 940 1040 1240

Габаритні■розміри■котла:■Висота■х■Ширина мм 1013x523

Вага кг 155 172 199 235 270 295 360

Розміри■камери■згоряння:■Глибина мм 270 370 470 570 670 770 970

Розміри■камери■згоряння:■Висота■х■Ширина мм 447x320

Розміри■камери■згоряння:■Обсяг м3 0,34 0,48 0,63 0,77 0,91 1,05 1,33

Подаюча■/■зворотна■лінії■системи■опалення дюйм 2

Система■димовидалення мм 150 150 160 160 180 180 180

Настінний газовий котел AQUARIUS Чавунний твердопаливний котел VIKING
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Модель WH200.1

Корисний■об'єм■водонагрівача,■л 199

Площа■теплообміну,■м2 1,1

Номінальна■теплова■потужність■теплообмінника,■(70/10/45°С),■кВт 24

Продуктивність■ГВП■(70/10/45°С),■л■/■год 600

Вхід■/■вихід■теплообмінника,■дюйм 1

Вхід■/■вихід■ГВП,■дюйм 1

Вхід■рециркуляції,■дюйм 1

Максимальний■тиск■в■бойлері■/■теплообміннику,■Мпа 1,6/1,6

Максимальна■температура■теплообмінника,■°С 110

Максимальна■температура■в■бойлері,■°С 100

Габаритні■розміри,■мм. 590x590x1300

Вага,■кг 80

Бойлер непрямого нагріву
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