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Компанія «Комінвєст» існує на ринку України з жовтня 1990 року. З 1995 року основні види 
діяльності товариства – комплексні будівельно-монтажні роботи у сфері тепло – водопостачання, 
газопостачання, обробки металу та виробництва металоконструкцій. 

Структура компанії: 
• Проектна група; 
• Монтажні дільниці  ОВ, ВК, КВП і А, електросилового обладнання та газопостачання; 
• Підрозділ пусконалагоджувальних робіт; 
• Виробництво; 
• Сервісна група.

Виробничі потужності: 
Складські приміщення: 
• Відкриті складські площадки; 
• Закриті склади. 
Виробничі приміщення: 
• Цех виготовлення теплообмінників, насосних станцій, модульних блоків, ШРП; 
• Цех виробництва металоконструкцій;
• Цех механічної обробки металу. 

Виробниче обладнання: 
• Обладнання з обробки металів усіх видів (плазмова та газова порізка, токарне, фрезерне, згина-
льне, штампувальне та інше); 
• Зварювальне обладнання, що дозволяє проводити всі види зварювальних робіт, в тому числі нержа-
віючої сталі, алюмінію і т.п.; 
• Фарбувальне обладнання; 
• Під’ємно - транспортні механізми; 
• Власні транспортні засоби. 

Основні види діяльності: 
1. Проектування (в тому числі 3D), поставка, монтаж з подальшим сервісним обслуговуванням: 

• теплопунктів, модульних блоків, насосних станцій господарсько-питного водопостачання і 
пожежогасіння; 
• внутрішніх систем опалення, водопостачання та каналізації будівель та споруд;
• котелень всіх видів, в тому числі виготовлення блочних модульних котелень;
• газопроводів і ШРП. 

2. Виробництво пластинчастих теплообмінників.
3. Проектування, виготовлення і монтаж металоконструкцій.

ПРО КОМПАНІЮ

КОМПАНІЯ КОМІНВЄСТ ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ

ТА ОФІЦІЙНИЙ ДИЛЕР
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ТЕПЛООБМІННИКИ

Конструкція теплообмінника:
• Основна плита
• Прижимна плита
• Опора
• Верхня направляюча
• Нижня направляюча
• Направляючий ролик
• Стяжні шпильки та гайки
• Кріпильні болти
• Гумові втулки
• Ущільнення
• Теплообмінні пластини
• Маркувальна табличка

Переваги:
Теплообмінні пластини «Funke» мають широкий типоряд - більше 30 типорозмірів, з площею 
теплообміну до 2400 м2. Кілька варіантів профілю кожного типу пластин, дозволяють підібрати 
теплообмінні апарати з найвищою точністю та найбільшою відповідністю до розрахункових 
параметрів - заданим величинам. Це дозволяє вибрати оптимальний тип теплообмінного апарату 
без зайвого процентного запасу поверхні нагрівання, що в свою чергу, економить від 5 до 30% 
вартості теплообмінного апарату. Крім того, наші пластинчасті теплообмінники відрізняють: 
низькі капітальні і незначні експлуатаційні витрати, високоефективна теплопередача за рахунок 
використання оригінального профілю пластин, робота при різниці температур менше 1 ° С, мінімум 
займаних площ, ефект самоочищення за допомогою високотурбулентного потоку, можливість 
додаткового збільшення потужності за рахунок нарощування пакету пластин, невелика робоча 
вага і невеликий обсяг рідини.
Теплообмінники виробляються згідно з Технічними умовами «Апарати теплообмінні пластинчасті 
розбірні «ФУНКЕ» ТУ У 29.2-36581663-001:2009
Розрахунок теплообмінників здійснюється індивідуально згідно з даними опитувального листа.  

Власні виробничі потужності, інтелектуальний та технічний 

потенціал надали нам можливість представити на український 

ринок розбірні теплообмінні апарати з найкращим поєднанням 

характеристик “ціна-якість”. В якості комплектуючих для 

теплообмінників, ми використовуємо пластини виробництва 

компанії «Funke Warmeaustauscher Apparatebau GmbH»  (Німеччина).

Основні характеристики (в залежності від виконання):

Теплова потужність: 1 кВт - 30 МВт;

Витрата теплоносія: від 5 до 4500  м3 /год;

Площа пластини: від 0,04 до 3 м2;

Діаметр приєднання : Ду 25 - 500

Робоча температура: від -20˚С до + 195˚С;

Максимальний робочий тиск: до 25 бар
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МОДУЛЬНІ БЛОКИ 

Використовуючи власні та існуючі світові розробки, ми 

розробляємо і випускаємо ряд компактних модульних 

блоків, які оснащуються теплообмінними апаратами 

власного виробництва, насосами, регулювальною та 

запірною арматурою передових світових брендів.

Модульні блоки ІТП - це вузли приготування теплоносія, 

які входять до складу теплового пункту і виконані в 

компактному вигляді. Блоки проходять повний монтаж 

та випробування  в умовах виробництва.

Принципово стандартні модульні блоки серійного виробництва ТОВ «Комінвєст» діляться на 

п’ять типів:

1. З залежним приєднанням системи теплопостачання до теплової мережі.

2. З незалежним приєднанням системи теплопостачання до теплової мережі через розбірний плас-

тинчастий теплообмінник “Функе”.

3. З використанням одноступінчастої паралельної схеми приєднання системи ГВП до теплової 

мережі.

4. З використанням двоступеневої змішаної схеми приєднання системи ГВП до теплової мережі.

5. Модульні блоки підживлення систем теплопостачання з використанням підвищувальних 

насосів.

Використання модульних блоків при будівництві 

теплового пункту надає виконавцю робіт ряд 

переваг, таких як:

- значно зменшує час розробки проектної документації 

та технічних розрахунків з підбору обладнання;

- зменшує терміни комплектації та виконання монтаж-

них робіт безпосередньо на об’єкті будівництва;

- за рахунок компактної конструкції блоків скорочуєть-

ся протяжність та вартість трубопроводів обв’язки, а 

разом із тим економія простору порівняно із звичайним 

тепловим пунктом.  

Модульні блоки ТОВ «Комінвєст» виробляються за 

Технічними умовами ТУ У 28.2-18019170-008:2014.

Для замовлення розробки модульного блоку необ-

хідно заповнити опитувальний лист технічних даних  

               та вказати всі додаткові вимоги. 
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Насосні станції підвищення тиску «СЕЙМ» – це комплексне промислове  обладнання, що 
використовується для автоматизованого підвищення та підтримання заданого тиску середовища, 
що перекачується. Виробляються компанією «Комінвєст» згідно з Технічними умовами  «Станції 
насосні підвищення тиску «СЕЙМ» ТУ У 29.1-18019170-007:2012

Сфера застосування:
- господарчо – питне водопостачання будівель та споруд як побутового, так і промислового 
сектору;
- системи автоматичного пожежогасіння;
- іригаційні системи.

Основні характеристики:
Витрата: від 1 до 600 м3 /год
Напір: від 10 до 145 м. вд. ст.
Кількість насосів: від 2 до 6 шт.
Температура рідини, що перекачується: від 0˚С до + 40˚С 
Температура навколишнього середовища: від +5˚С  до + 40˚С
Максимальний робочий тиск: до 16 бар (25 бар - спеціальне виконання)
Напруга: 1х230 або 3х400 В / 50 Гц 

Комплектація: 
Насосні станції проходять монтаж та гідравлічні випробування на виробництві ТОВ «Комінвєст», 
на об’єкт доставляються  повністю зібраними на фундаментній рамі з віброгасителями та 
встановленими щитами автоматики.
Насосні станції залежно від призначення комплектуються:
- Насосами ведучих європейських виробників (Wilo, Grundfos);
- Напірними та всмоктувальними колекторами з нержавіючої сталі або оцинкованої сталевої 
труби;
- Запірною арматурою;
- Мембранним напірним баком;
- Датчиками тиску та датчиками – реле тиску;
- Манометрами;
- Щитами автоматики.

НАСОСНІ СТАНЦІЇ                     СЕЙМ
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Основні функції господарчо - питних на-
сосних станцій:
- Автоматична підтримка заданого тиску на ви-
ході насосної установки шляхом каскадного 
або каскадно-частотного управління насоса-
ми за сигналами від дискретних датчиків (реле 
тиску, поплавцевих вимикачів, термостата) 
або від датчиків тиску (рівня) з нормованими 
виходом 4-20мА;
- При частотному регулюванні здійснюється фун-
кція «засипання насоса» (автоматичне відклю-
чення насоса при відсутності витрати води в 
системі);
- Вирівнювання часу роботи між усіма насоса-
ми насосної установки;
- Автоматичне включення резервного насоса 
в разі несправності основного;
- Ручне включення кожного насоса окремо;

- Робота насосів по схемі основний / резервний або через заданий інтервал часу (програмується 
користувачем);
- Включення / відключення кожного насоса окремо в ручному режимі;
- Примусове включення насосів при виникненні позаштатної ситуації минаючи контролер;
- Захист насосів від перебоїв в системі електроживлення, перегріву,  “сухого ходу” та ін.;
- Передача аварійних сигналів в систему ОДС.

Основні функції насосних станцій пожежогасіння:
- Автоматичне керування насосами в режимі кас-
кадного управління, в режимі основний-резервний;
- Ручне управління кожним насосом окремо зі щита;
- Зміну основного насоса на резервний насос в разі 
аварійного відключення першого;
- Автоматичне включення основного насоса по 
сигналу «ПОЖЕЖА»;
- Автоматичне включення підживлювального насо-
са (напірний гідрант) при зниженні тиску води в 
системі пожежогасіння;
- При надходженні сигналу «ПОЖЕЖА» управлін-
ня електрозасувкою  на обводі водомірного 
вузла (при необхідності);
- Захист насосів від перебоїв в системі електро-
живлення, перегріву та ін.
- Передача аварійних сигналів в систему протипо-
жежної безпеки будівлі.

НАСОСНІ СТАНЦІЇ                     СЕЙМ
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ГАЗОВІ КОТЛИ

MIGHTY THERM 2  - серія найбільш простих та надійних про-
мислових газових котлів тепловою потужністю 125-498 кВт.

Особливості моделі:
• ККД 94%
• 2-х ступеневий режим роботи 
• Невеликі габарити та маса
• Відсутність шуму та вібрацій
• Високоефективний мідний теплообмінник
• Можливість підключення газового і водяного тракту до кот-
ла зліва чи справа
• Можливість горизонтального підключення димової труби 
за спеціальним замовленням
• Повна заводська комплектація
• Закрита камера згоряння
• Низькі викиди СО та NOx
• Ремонтопридатність

Типороз-
мір, 

модель 
котла
MT2H

Тепло-
ва

потуж-
ність,
кВт

А, 
мм

B,
мм

C,
мм

D,
мм

E,
мм

Макс.
витрата 

газу,
м3/год *

Об’єм 
води в 
котлі, 

м3

Підвід 
повітря, 
W, мм

Вихід 
димових 
газів, V, 

мм

Маса, 
кг

500 125 860 430 170 250 200 14 0.009 150 200 193

750 187 1160 580 170 250 240 21 0.011 200 250 229

1000 249 1470 730 170 250 240 28 0.013 200 250 279

1250 312 1730 870 260 250 230 35 0.014 300 300 306

1500 371 2000 1000 260 250 230 42 0.015 300 300 345

1750 436 2270 1130 260 250 230 49 0.015 300 360 375

2000 498 2530 1270 260 250 230 56 0.016 300 360 434

* Максимальна втрата газу при Q=8100 ккал/м3
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ГАЗОВІ КОТЛИ

PENNANT - серія сучасних надійних промислових газових котлів 
тепловою потужністю 125-498 кВт.

Особливості моделі:
• ККД 94%
• багатоступеневий режим роботи (моделі 500 та 750 – 2 
ступені, 1000 – 3 ступені, 1250-2000 – 4 ступені)
• Контролер з інтуїтивним сенсорним екраном
• Каскадне підключення до 8-ми котлів без зовнішнього конт-
ролера 
• Невеликі габарити та маса
• Відсутність шуму та вібрацій
• Високоефективний мідний теплообмінник
• Можливість підключення газового і водяного тракту до кот-
ла зліва чи справа
• Можливість горизонтального та вертикального підключен-
ня димової труби 
• Закрита камера згоряння
• Низькі викиди СО та NOx
• Ремонтопридатність
• Повна заводська комплектація

Типороз-
мір, 

модель 
котла
PNCH

Тепло-
ва

потуж-
ність,
кВт

А, 
мм

B,
мм

C,
мм

D,
мм

E,
мм

Макс.
витрата 

газу,
м3/год *

Об’єм 
води в 
котлі, 

м3

Підвід 
повітря, 
W, мм

Вихід 
димових 
газів, V, 

мм

Маса, 
кг

500 125 850 400 150 760 200 14 0.009 150 200 290

750 187 1160 550 150 760 200 21 0.011 200 250 333

1000 249 1460 730 150 760 200 28 0.013 200 250 376

1250 312 1720 860 260 780 220 35 0.014 300 300 420

1500 371 1990 1010 260 780 220 42 0.015 300 300 463

1750 436 2260 1130 260 780 220 49 0.015 300 360 506

2000 498 2530 1260 260 780 220 56 0.016 300 360 549

* Максимальна втрата газу при Q=8100 ккал/м3
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ГАЗОВІ КОТЛИ

RHEOS  - серія компактних промислових газових котлів тепловою 
потужністю 302 та 601 кВт.

Особливості моделі:
• ККД 95%
• Модуляційний режим роботи пальника в діапазоні 50-100%
• Невеликі габарити та маса, котел проходить в стандартний 
дверний отвір
• Відсутність шуму та вібрацій
• Високоефективний подвійний мідний теплообмінник
• Можливість підключення водяного тракту до котла зліва чи 
справа
• Повна заводська комплектація
• Закрита камера згоряння
• Низькі викиди СО та NOx
• Ремонтопридатність

Типорозмір, 
модель котла

RHCH

Теплова
потужність,

кВт

А, 
мм

B, 
мм

Макс.
витрата газу, 

м3/год *

Підвід 
повітря, 
W, мм

Вихід 
димових 
газів, V, 

мм

Маса, кг

1200 302 570 870 34 150 150 554

2400 601 570 810 68 200 250 613

* Максимальна втрата газу при Q=8100 ккал/м3
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ГАЗОВІ КОТЛИ

MAGNA THERM - серія новітніх промислових газових конден-
саційних котлів тепловою потужністю 552-1091 кВт.

Особливості моделі:
• ККД 99%
• Модуляційний режим роботи пальника в діапазоні 20-100%
• Високоефективний теплообмінник з нержавіючої безнікелевої, 
стабілізованої титаном феритної сталі AISI 439 і AISI 316, що 
працюють в середовищах підвищеної агресивності
• Контролер з великим інтуїтивним сенсорним екраном
• Каскадне підключення до 8-ми котлів без зовнішнього конт-
ролера 
• Система частотного керування котловим насосом VARI-PRIME
• Компактна вертикальна компоновка
• Відсутність шуму та вібрацій
• Підключення газового, водяного тракту та димоходу з зад-
ньої сторони котла
• Повна заводська комплектація
• Закрита камера згоряння
• Низькі викиди СО та NOx

Типорозмір, 
модель котла

Теплова
потужність,

кВт

А, 
мм

B, 
мм

C, 
мм

D,
 мм

Е, 
мм

Макс.
витрата газу, 

м3/год *

Вихід 
димових 

газів, V, мм

2000 552 750 2030 960 1470 1540 60 200

3000 825 780 2210 1050 1780 1800 89 250

4000 1091 880 2460 1320 1780 2050 117 300

* Максимальна втрата газу при Q=8100 ккал/м3
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МЕМБРАННІ БАКИ

Технічні характеристики:
Об’єм баків від 24 до 5000л
Робоча температура від -10˚С  до +100˚С 
Максимальний робочий тиск 10-16бар (в залежності від моделі) Первинний тиск - 4 бар
Матеріал корпусу - вуглецева сталь 
Мембрана – змінна, EPDM

Зовні баки мають епоксидне покриття червоного кольору

Тип Об’єм, л
Робочий тиск 

max,бар
Початковий

 тиск, бар 
Ø приєднання, 

дюйми

Розміри, мм

Маса, кг

Діаметр Висота

СФЕРА

WE 24 24 10 - 4 1” 320 300 3,9

WE 50 50 10 - 4 1” 350 455 6,2

ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ

WE 50 50 10 - 4 1” 350x480 400 6,9

WE 80 80 10 - 4 1” 415x580 465 9,6

WE 100 100 10 - 4 1” 415x720 480 12,1

ВЕРТИКАЛЬНИЙ

WE 50 50 10 - 4 1” 350 680 8,9

WE 80 80 10 - 4 1” 415 750 10,4

WE 100 100 10 - 4 1” 415 920 12,8

WE 200 200 10 - 4 1 1/4” 570 950 24

WE 300 300 10 - 4 1 1/4” 640 1100 35

WE 500 500 10 16 4 1 1/4” 740 1400 62

WE 750 750 10 16 4 2” 800 1610 97

WE 1000 1000 10 16 4 2” 800 2120 119

WE 1500 1500 10 16 4 DN 65 950 2200 273

WE 2000 2000 10 16 4 DN 65 1100 2650 305

WE 2500 2500 10 16 4 DN 65 1100 2750 350

WE 3000 3000 10 16 4 DN 80 1200 2750 376

WE 4000 4000 10 16 4 DN 80 1450 2750 585

WE 4500 4500 10 16 4 DN 80 1450 2900 615

WE 5000 5000 10 16 4 DN 80 1450 3100 645

Розширювальні баки мембранного типу використовуються в 

закритих системах циркуляції рідин для компенсації теплового 

розширення теплоносія, внаслідок зміни температури рідини (нагрів 

або охолодження), підтримання оптимального тиску теплоносія 

і запобігання гідравлічних ударів. В якості теплоносія може вико-

ристовуватися мережева вода а також водно-гліколеві суміші.
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БЛОЧНО-МОДУЛЬНІ КОТЕЛЬНІ

Компанія «Комінвєст» на базі власних виробничих потужностей виробляє блочно-модульні котельні 

для потреб теплопостачання будь-яких виробничих, житлових, громадських будівель і споруд з 

температурою теплоносія до 95 градусів. 

Котельні у своєму складі містять всі елементи, 

обов’язкові для стаціонарних установок, включаючи 

системи водопідготовки, газопостачання, вентиляції, 

насосне обладнання, автоматику та ін.  і повністю від-

повідають вимогам ДБН В.2.5-77 «Котельні».

Все обладнання розміщується у блочно - каркасній 

металевій будівлі.

Габаритні розміри котелень, або окремих блоків, 

дозволяють здійснювати їх транспортування без 

обмежень за допомогою автомобільного та заліз-

ничного транспорту.

Всі котельні розробляються індивідуально в залежності 

від потреб замовника та місця установки. 

При необхідності, компанія «Комінвєст» також здійснює 

розробку та монтаж шафових регуляторних пунктів 

(ШРП) та вузлів обліку газу
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ОБРОБКА МЕТАЛУ

Компанія «Комінвєст» на базі власних виробничих потужностей надає послуги з проектування та виго-

товлення металоконструкцій, механічної обробки металу, а саме:

- плазмова порізка листа товщиною від 1 до 10 мм  за кресленнями замовника (сталь, нержавіюча 

сталь, алюміній);

- газова порізка листа товщиною від 10 до 140 мм  за кресленнями замовника;

- токарні роботи;

- фрезерні роботи;

- вальцювання обичайок діаметром від 0,3 до 2 м, довжиною до 2 м із листа товщиною до 6 мм;

- рубка на гільйотині листа товщиною 1-6 мм, довжиною до 2 м;

- гнуття листа товщиною 1-6 мм,м довжиною до 2 м;

- всі види зварювальних робіт, в тому числі нержавіючої сталі, алюмінію;
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ОФІС: 04116 м. Київ,
провулок Старокиївський, 5
тел. +38 (044) 238 01 01
тел. +38 (044) 238 01 05
тел. +38 (044) 238 00 83
факс. +38 (044) 494 07 19
e-mail: cominvest1@ukr.net
e-mail: cominvest@i.ua

ВИРОБНИЦТВО:
08720 м. Українка,
вул. Промислова, 27
+38 (045) 727-58-22
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