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Модулі Енергоменеджменту

С Закупівлі

С Впровадження

С Енергоаудити

В Звітність

В Оптимізація

В Енергомоніторинг

А Інституційна спроможність

А Аналіз портфоліо

А Інвентаризація будівель

А Основи
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1. Необхідність регулювання температури у приміщеннях
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2. Регулятори температури у приміщенні

Регулятор температури у приміщенні або термоголовка

Басейн*                                         

Ванна кімната

Робоча або дитяча кімната

Житлова кімната, столова (базове

налаштування)

Кухня, коридор

Кімната для хобі, спальня

Усі кімнати у нічний час 

Сходи, тамбур

Підвальні приміщення 

(захист від морозу)
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2. Регулятори температури у приміщенні

Термоклапан повністю відкритий за температури повітря у 

приміщенні від прибл. 1С нижче заданої температури.
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Клапан відкритий



Термоклапан закритий, якщо температура повітря у приміщенні 

прибл. на 1,5С перевищує задану.

2. Регулятори температури у приміщенні
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Клапан закритий



Обмежуйте доступ до регуляторів температури 
у загальнодоступних приміщеннях 

2. Регулятори температури у приміщенні
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• Рідини (як вода чи кров) протікають по шляху 
найменшого опору.

• Тому в усіх гідравлічних системах необхідний 
баланс.

• Наприклад Тіло людини: Прилад, який 
забезпечує циркуляцію: Серце = Насос

• Мережі постачають необхідний обсяг рідини до 
частин тіла

• Вени та артерії регулюють приплив крові до 
частин тіла (руки, ноги, мозок тощо)

3. Балансування системи
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3. Балансування системи
опалення

Розподіл температури без 

гідравлічного 

балансування

Розподіл температури з   

гідравлічним 

балансуванням

Занадто 

холодні при-

міщення

Занадто 

теплі

приміщення 
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3. Балансування системи опалення

Переваги: 

• Менша кількість 

трубопроводів (матеріалів)

• Дешевша

Недоліки:

• Постійні(статичні) великі

витрати теплоносія, навіть

за відсутності потреби

• Низька ефективність через 

високу температуру 

звороту

• Більш високий

гідравлічний опір

Підвал

Перший поверх

Верхні поверхи

VL Подача

RL Зворот

Насос

Котел Бак-розширювач
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3. Балансування системи опалення



3. Балансування системи опалення

Отвори різного розміру у верхній частині 
клапану дозволяють налаштувати об’єм води 
відповідно до розміру радіатора опалення.

У залежності від виробника клапана, ступені 
налаштування складають від 1 до 8 (1 = 
найнижча ступінь).

Мета:

оптимальне використання теплової енергії води 
у системі опалення. Вода виходить з радіатора 
опалення значно охолодженою.
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3. Балансування системи опалення
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1. Температура у приміщеннях має регулюватися в 
залежності від сторони світу, використанню та 
трансмісійним втратам

2. Термоголовки – просте та добре рішення для 
температурного контролю

3. Гідравлічне балансування необхідне для 
рівномірного розподілу тепла у будівлі

4. Вода/Рідина завжди проходить по шляху 
найменшого опору. Базовий принцип 
регулювання – створюйте опір там, де багато, і 
зменшуйте там, де не вистачає. 

4. Підсумки
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