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АГРЕГАТ 
КОНДИЦІОНУВАННЯ 

КБТ - 2,5

Повітрооброблюючий
агрегат

Пристрий 
перехідний

Зовнішній блок 
кондиціонера 

Агрегат кондиціонування КБТ-2,5 (кондиціонер) призначений для 

забезпечення комфортних умов роботи екіпажу в бойовому відділенні 

шляхом охолодження, осушення, або вентиляції повітря.

Кондиціонер складається з:

- зовнішнього блоку кондиціонера;

- повітрооброблюючого агрегату (ПОА);

- пристрою перехідного;

- з'єднувальних джгутів та трубок хлолододильного агента.

Кондиціонер є парокомпрессіонною холодильною установкою та 

складається з двох основних вузлів: зовнішнього блоку кондиціонера і 

повітрооброблюючого агрегату. Зовнішній блок встановлюється зовні 

машини і обдувається зовнішнім повітрям, ПОА встановлений в 

жилому відділенні, через нього циркулює повітря населеного 

відділення. Зовнішній блок має водозахистне виконання, що виключає 

підготовчі роботи з кондиціонером перед подоланням водних 

перешкод.
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1 Охолоджувальна потужність, кВт:

 

2 Максимальна  споживана потужність, кВт

3 Максимальна витрата обробувального повітря 
3   через ПОА, м /ч

4 Маса, кг, не більше

5 Холодильний агент

 

2,2

1.8

380

45

R 134а 

Технічні характеристики кондиціонера
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АГРЕГАТ КОНДИЦІОНУВАННЯ КБТ-2,5

Кондиціонер виготовлений в максимально компактному виконанні, тому 

управління роботою проводиться з панелі повітрооброблюючого 

агрегата.

 

Завдяки високій автоматизації, забезпечена простота управління 

агрегатом. На інформаціонному  табло пульта виводяться поточні 

значенн АОП аротялитнев вітребо я , режим роботи, температура повітря в 

відділенні, а також данні про наявність блокувань або аварійних ситуацій 

та їх причин.

Найменування параметрів

        та характеристик

 Параметри або 

      характеристика

У кондиціонері реалізується плавний пуск компресора, що виключає скачки 

напруги в бортовій мережі. Всі комплектуючі мають високий ресурс і 

надійність, що забезпечує високі показники безаварійної роботи.

https://holodexpert.com

6 Напруга живлення, В.
22...29

DC



Зовнішній  блок 
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АГРЕГАТ КОНДИЦІОНУВАННЯ КБТ-2,5

Повітряоброблюючий агрегат

https://holodexpert.com
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МОДЕРНІЗАЦІЯ БОЙОВИХ МАШИН  

АП- 3,0
АГРЕГАТ 

ЖИВЛЕННЯ  

Агрегат АП-3,0 забезпечує електричне живлення споживачів машини,
 

Агрегат складаєтся з:

- зовнішнього блоку агрегата;

- пульта агрегата;

- з`єднувальних джгутів з перехідним пристроєм.

Агрегат є автономною системою, що включає дизельний  

 двигун повітряного охолодження, що має свій паливний бак і дозволяє  

працювати системі, що виробляє енергію для живлення електричного 

обладнання танка.

Зовнішній блок 
агрегату

Пульт 
агрегату

Пристрій 
перехідний

https://holodexpert.com

в тому числі підзарядку акумуляторних батарей танка.



1 Номінальна електрична потужність, кВт                   

2 Кількість генераторів, од

3 Напруга живлення, В 

4 Час роботи без дозаправки ,год.

5 Рід тока,  

напруга що видається, В

6 Двигун приводний

7 Максимальна тривала потужність

двигуна, кВт (ICFN)

8 ККД генератора, % 

9 Маса агрегату, кг, не більше: 

10 Робоча температура навколишнього повітря, С

  3,0

   2

 22....29

 6...7

постійний 

24…28

                 дизельний, одноциліндровий, 

              чотиритактний, повітряного 

охолодження

4,5            

 95

125

      -30...+45 С

 

Найменування параметра

        і характеристики

 Параметр або 
      характеристика

Технічні характеристики агрегату
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АГРЕГАТ ЖИВЛЕННЯ        АП-3,0

Агрегат оснащений генераторами на постійних неодімових магнітах, 

що мають високий ККД. Агрегат змінює напругу в діапазоні 24 ... 28В, 

в залежності від навантаження, що дозволяє виробляти підзарядку

акумуляторних батарей і живлення електричних споживачів машини, 

в тому числі системи управління вогнем та механізму заряджання

(при максимальному навантаженні частина споживання компенс єу тся 

акумуляторними батареями).

Завдяки високій автоматизації, забезпечена простота управління 

агрегатом. На інформаційне табло пульта виводяться данні про поточні 

значення напруги живлення та величини струму на виході агрегату, 

електричну потужність, обороти двигуна, а також  інформація про 

наявність блокувань або аварійних ситуацій.

Конфігурація вузлів агрегату дозволяє встановити його в основні 

типи танків (Т-55, Т-64, Т-72,   Т-80, Т-80УД) з внесенням мінімальних 

змін. Проходження джгутів виконано через отвір зовнішньої точки 

апаратури внутрішнього зв'язку, сам з'єднувач АВСК при цьому 

зберігається.

https://holodexpert.com
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АГРЕГАТ ЖИВЛЕННЯ  АП-3,0
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АГРЕГАТ ЖИВЛЕННЯ  АП-3,0
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Пульт 
кондиціонера

ТОВ «НВФ ДКБ ХМ»   E-mail: ooonpfokbhm@ukr.net

КТО - 2,5

Блок силовий

АГРЕГАТ 
КОНДИЦІОНУВАННЯ 

кондиціонера 
Зовнішній блок 

Повітрооброблюючий
агрегат

Кондиціонер є парокомпрессіонною холодильною установкою та 

складається з двох основних вузлів: зовнішнього блоку кондиціонера і 

повітрооброблюючого агрегату. Зовнішній блок встановлюється зовні 

машини і обдувається зовнішнім повітрям, ПОА встановлений в 

бойовому відділенні, через нього циркулює повітря населеного 

відділення. Зовнішній блок має водозахитне виконання, що виключає 

підготовчі роботи з кондиціонером перед подоланням водних перешкод.

- з'єднувальних джгутів та трубок для холодильного агента.

- блоку силового;

- повітрооброблюючого агрегату (ПОА);

- зовнішнішнього блоку кондиціонера;

Кондиціонер складается з:

Агрегат кондиціонування КТО-2,5 (кондиціонер) призначений для 

забезпечення комфортних умов роботи екіпажу в бойовому відділенні 

шляхом охолодження і осушення, або вентиляції повітря в жилому 

відділенні.

https://holodexpert.com
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Завдяки високій автоматизації, забезпечена простота управління 

агрегатом. На інформаційне табло пульта виводяться данні про поточні 

значення тиску холодоагенту, режиму роботи, температури повітря в 

жилому відділенні, а також  про наявність блокувань або аварійних 

ситуацій та їх причин.

Технічні характеристики кондиціонера

Конфігурація вузлів кондиціонера передбачає установку двох кондиціонерів 

в танку: один в корпусі, другий в башті. Таке розміщення забезпечує 

ефективну обробку повітря як у відділенні управління, так і в бойовому 

відділенні.

 ПОА виконано з різними вентиляторами: з осьовим вентилятором і 

дифузорами та напірним вентилятором для роздачі повітря через 

повітряпровід. Також до складу кондиціонера входять пульт 

кондиціонера та з'єднувальні джгути.

АГРЕГАТ КОНДИЦІОНУВАННЯ КТО-2,5

https://holodexpert.com

1 Охолоджувальна потужність, кВт:

 

2 Максимальна  споживана потужність, кВт

3 Максимальна витрата обробувального повітря 
3   через ПОА, м /ч

4 Маса, кг, не більше

5 Холодоагент

 

2,2

1.8

380

45

R 134а 

Найменування параметрів

        та характеристик

 Параметри або 

      характеристика

6 Напруга живлення, В.
22...29

DC



Агрегат АПК-3,0М забезпечує:

- охолодження або вентиляцію повітря бойового відділення,   

- електричне живлення споживачів машини, в тому числі

Агрегат складаетсься з:
- зовнішноьго блоку агрегата;
- повітрооброблюючого агрегау;
- пульта агрегату;
- з'єднувальних джгутів з перехідним пристроєм 

та трубкок для холодоагенту.

Агрегат є автономною системою, що включає: 

- дизельний двигун повітряного охолодження, що має свій 
паливний бак і дозволяє працювати системі, що виробляє електричну
енергію для живлення обладнання танка; 

від роботи двигуна танка;

 підзарядку акумуляторних батарей танка.

незалежно

ТОВ «НВФ ДКБ ХМ»   E-mail: ooonpfokbhm@ukr.net

АПК - 3,0 М
АГРЕГАТ 
ЖИВЛЕННЯ І 
КОНДИЦІОНУВАННЯ 

МОДЕРНІЗАЦІЯ БОЙОВИХ МАШИН  

Повітрооброблюючий
агрегат

агрегату
Зовнішній блок 

Пульт 
агрегату

Пристрий 
перехідний

https://holodexpert.com

- кондиціонер що забезпечує комфортні умови роботи екіпажу в бойовому 
відділенні, при роботі основного двигуна або агрегату живлення. 



1 Охолоджувальна потужність кондиціонера, кВт: 

5 Час роботи без дозаправки, год 

6 Рід струму,

що видається напруга, В

7 Двигун приводний

8 Максимальна витрата оброблюваного повітря,
3

через ВОА, м/ч

9 Маса, кг, не більше:

10 Холодоагент

3,0

3,0

постійнний 

24…28

дизельний, одноциліндровий,
чотиритактний, повітряного

охолодження

500

165

R 134а 

Найменування параметру

        і характеристики

 Параметр або

      характеристика

Технічні характеристики агрегату

Конфігурація вузлів агрегату дозволяє встановлювати його в
основні типи танків (Т-55, Т-64, Т-72,   Т-80, Т-80УД) з внесенням
мінімальних змін. Проходження трубок і джгутів виконано через
отвір зовнішньої точки апаратури внутрішнього зв'язку,
сам з'єднувач АВСК при цьому зберігається.

Завдяки високій автоматизації, забезпечена простота управління 

 агрегатом. На інформаційне табло пульта виводяться данні 

 про поточні значення тиску холодоагенту, напруги споживання 

  на виході агрегата, величини струму, елекричній потужності,

 температур повітря в бойовому відділенні і відсіку двигуна агрегату, 
 а також інформація про наявность блокувань або аварійних ситуацій.

АГРЕГАТ ЖИВЛЕННЯ І КОНДИЦІОНУВАННЯ АПК-3,0 М

ТОВ «НВФ ДКБ ХМ»   E-mail: ooonpfokbhm@ukr.net https://holodexpert.com

Агрегат оснащений генераторами на постійних неодімових магнітах, 

що мають високий ККД. Агрегат змінює напругу в діапазоні 24 ... 28В, 

в залежності від навантаження, що дозволяє виробляти підзарядку

акумуляторних батарей і живлення електричних споживачів машини, 

в тому числі системи управління вогнем та механізму заряджання

(при максимальному навантаженні частина споживання компенс єу тся 

акумуляторними батареями).

2 Номінальна електрична потужність, кВт

3 Напруга живлення, В 22...29

4 Кількість генераторів 2

6....7

11 Робоча температура навколишнього повітря  С       -30...+45 С



АГРЕГАТ ЖИВЛЕННЯ І КОНДИЦІОНУВАННЯ АПК-3,0 М 
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Пульт управління АПК
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АГРЕГАТ ЖИВЛЕННЯ І КОНДИЦІОНУВАННЯ АПК-3,0 М
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Зовнішній блок АПК
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АГРЕГАТ ЖИВЛЕННЯ І КОНДИЦІОНУВАННЯ АПК-3,0 М
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Повітрооброблюючій
             агрегат

Залежно від типу танка конструкція повітрооброблюючого
агрегату може відрізнятися
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АГРЕГАТ 
КОНДИЦІОНУВАННЯ 

КБС - 6,0

        Кондиціонер призначается для забезпечення комфортних умов 

роботи екіпажу та десанту в жилому відділенні БМП-1, БМП-2 шляхом 

охолодження з одночасним осушенням, або вентиляції повітря в ньому.
        

  Кондиціонер являє собою парокомпрессіонну холодильну 

установку, що встановлюється в корпусі БМП і складається з наступних 

основних складових частин:

        1. Конденсатор (встановлюється над радіаторами системи 

охолодження двигуна) забезпечує відведення тепла з житлового 

відділення назовні.

https://holodexpert.com

         2. Компресор - аксіально-поршневий, з електромагнітною муфтою

 (встановлюється під двигуном машини, приводиться за допомогою ременя

 від двигуна, для чого допрацьовується шків на двигуні), забезпечує 

циркуляцію холодильного агента в холодильному контурі.
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АГРЕГАТ КОНДИЦІОНУВАННЯ КБС-6,0

        3. Повітрооброблюючі агрегати (ПОА) - 2 од, забезпечують 

охолодження повітря жилого відділення (один - передній, встановлюється 

під сидінням командира десанту і через два повітряпроводу охолоджують 

зони водія і командира десанту, другий - задній, встановлюється у 

правого борта, за перегородкою силового відділення і охолоджує зони 

бойового відділення в башті та відділення десанту).

            Передній ПОА                                            Задній ПОА

      4. Пульт управління встановлюється у місця механіка-водія і 

забезпечує управління роботою кондиціонера.

https://holodexpert.com

           Для забезпечення оптимальної розводки повітря в жилому відділенні, 

застосовуються короба роздачі повітря з поворотними дифузорами, гнучкі 

повітроводи. Для забезпечення збору конденсату, під випарником встанов-

люється спеціальний бачок. У конструкції кондиціонера застосовані гнучкі 

шланги з роз'ємними з'єднаннями, що полегшує процес монтажу і ремонту 

кондиціонера в складі БМП.
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https://holodexpert.com

Технічні характеристики кондиціонера

1 Охолоджувальна потужність, кВт:

 

2 Явна охолоджувальна потужність, кВт

3 Максимальна  електрична споживана потужність, кВт

4 Максимальна витрата обробувального повітря 
3   через обидва ПОА, м /ч

5 Маса, кг

6 Діапазон робочих температур, С

 

7 Напруга живлення, В

  8,0

 6,0

0,4

950

75

Наименование параметра
        и характеристики

Значение параметра или 
      характеристика

8 Холодильний агент

-30...+55

22...29

R134а

Завдяки високій автоматизації, забезпечена простота управління 

кондиціонером. На інформаційне табло пульта виводиться інформація про 

напрацювання кондиціонера, режим роботи, температуру повітря в 

житловому відділенні. Також виводиться інформація про наявність 

блокувань або аварійних ситуацій, в разі їх виникнення.
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АГРЕГАТ 
КОНДИЦІОНУВАННЯ 

КБТ - 6,0

        Кондиціонер призначается для забезпечення комфортних умов 

роботи екіпажу та десанту в жилому відділенні БТР-60, БТР-70, БТР-80 

шляхом охолодження з одночасним осушенням, або вентиляції повітря в 

ньому.
        

  Кондиціонер являє собою парокомпрессіонну холодильну 

установку, що встановлюється в корпусі БТР і складається з наступних 

основних складових частин:

        1. Конденсатор з вентиляторами (встановлюється у відсіку на даху 

БТР). Можливе розміщення конденсатора перед радіатором системи 

охолодження, уточнюється в залежності від встановленого двигуна.

https://holodexpert.com

         2. Компресор - аксіально-поршневий, з електромагнітною муфтою

 (встановлюється на двигуні машини, приводиться за допомогою ременя

 від двигуна, для чого допрацьовується шків на двигуні), забезпечує 

циркуляцію холодильного агента в холодильному контурі.
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АГРЕГАТ КОНДИЦІОНУВАННЯ КБТ-6,0

        3. Повітрооброблюючі агрегати (ПОА) - 2 од, забезпечують 

охолодження повітря жилого відділення (встановлені в жилому 

відділенні: один біля правого борту, поруч з баштой, другий ззаду жилого 

відділення, у перегородки силового відділення).

          Також в комплект кондиціонера входять бачки збору конденсату з 

повітряоброблюючіх агрегатів, фільтр-осушувач, з'єднувальні джгути, 

коробка електричних комутацій і захисту, з'єднувальні трубопроводи.

https://holodexpert.com



ТОВ «НВФ ДКБ ХМ»   E-mail: ooonpfokbhm@ukr.net

АГРЕГАТ КОНДИЦІОНУВАННЯ КБТ-6,0

https://holodexpert.com

Технічні характеристики кондиціонера

1 Охолоджувальна потужність, кВт:

 

2 Явна охолоджувальна потужність, кВт

3 Максимальна  електрична споживана потужність, кВт

4 Максимальна витрата обробувального повітря 
3   через обидва ПОА, м /ч

5 Маса, кг

6 Діапазон робочих температур, С

 

7 Напруга живлення, В

  8,0

 6,0

0,65

900

60

Наименование параметра
        и характеристики

Значение параметра или 
      характеристика

8 Холодильний агент

-30...+55

22...29

R134а

 У конструкції кондиціонера застосовані гнучкі трубопроводи з роз'ємними 

з'єднаннями, що полегшує процес монтажу і ремонту кондиціонера в 

складі БТР. Управління роботою кондиціонера виконується з панелей на 

повітрооброблюючіх агрегатах.
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