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1. Клапани радіаторів опалення, конструкція та принцип роботи 
2. Термостати радіаторів опалення для регулювання температури приміщення 
3. Можливість попереднього налаштування клапанів радіаторів опалення 
4. Гідравлічні елементи 
5. Гідравлічне балансування 
6. Гідравлічні схеми 
7. Електронне регулювання циркуляційного насосу 
8. Регулювальна техніка 

Гідравлічні перемикачі та термоклапани 
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Термоклапан 

Сідло клапана 

Цифрова шкала 
для позначення 
температури 

Сенсор для відстеження 
температури повітря у 
приміщенні 

Шпіндель клапана 

З’єднання з радіатором 
опалення 

З’єднання з мережею опалення 
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Термоклапан повністю відкритий за температури повітря у 
приміщенні від прибл. 1С нижче заданої температури. 

Функція термоклапана 

Джерело:  Aвтор: eza! 
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Термоклапан закритий, якщо температура повітря у приміщенні 
прибл. на 1,5С перевищує задану. 

Функція термоклапана 

Джерело:  Aвтор: eza! 
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Якщо точне відстеження температури у 
приміщенні неможливе через невдало обране 
місце монтажу термостатичного елементу та, 
відповідно, його стаціонарного сенсора, 
необхідно додатково встановити дистанційний 
сенсор. 
Мета – точне відстеження температури повітря у 
приміщенні. 

Верхній термостатичний елемент з дистанційним сенсором 

Ілюстрація: Heimeier 

Дистанційний сенсор 

Капілярна трубка 
 

Фіксатор 

Котушка для налаштування довжини  
капілярної трубки  
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Ілюстрація: Danfoss / Heimeier 

Виставлення параметрів  
на термостатичному елементі 

Мета: 
правильне налаштування 
> стабільна температура 
повітря у приміщенні.  

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) 

Рекомендовано для 
(приклади) 

Налашт- 
ування 

Температура у  
приміщенні, прибл. 
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Блокування термоклапанів у вестибюлях та допоміжних 
приміщеннях … 

Недорогі або безкоштовні заходи 
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Гідравлічне балансування 

100% об’єму води = 100% обігріву 
50% об’єму води = 83% обігріву 
200% об’єму води = 112% обігріву 

Джерело: Wilo Aвтор: eza! 
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Розподіл температури без  
гідравлічного балансування 
 

Розподіл температури з    
гідравлічним балансуванням 
 

Занадто  
холодні при- 
міщення 

Занадто 
теплі 
приміщення  
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Робоча діаграма радіатора опалення 
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Гідравлічне балансування 

Заощадження: 

24%  

Заміна бойлера та гідравлічне балансування: 

Page 15 



Гідравлічні елементи - позначення 

Споживач теплової енергії – нагрівальний 
контур 

Циркуляційний насос 

Елемент блокування зворотного потоку 

2-канальний клапан з моторним 
приводом 
3-канальний змішувальний клапан з 
моторним приводом 
Уловлювач бруду 
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Гідравлічні схеми 

Застосування,  властивості        Схема для підмішування  

Стандартна схема для радіаторів,  
конвекторів, нагрівання технічної води. 
 
Не підходить для систем опалення з різ- 
ними об’ємними витратами або необхід- 
ним попереднім обмеженням темпера- 
тури (напр., FBH).  
Постійні об’ємні витрати споживача або 
їх зміна через подачу енергії (позначено 
рисками). 
Низькі зворотні температури. 
Розподілювач без тиску.  
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Циркуляційний насос з мокрим ротором 

            Корпус насоса   
   
            Роздільна труба 
            Робоче колесо 3-D 
            Ротор 
            Обмотка 
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Циркуляційний насос з мокрим ротором 

Безступінчате регулювання кількості 
обертів високоефективного насоса 
Wilo-Stratos 
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Висновки: 

Ефективність системи опалення визначається кількома 
простими пунктами. 

• Достатньо розлога мережа труб з низькими втратами тиску. 
• Проста, якісно спланована та адаптована для користувачів гідравліка. 
• Правильно обрані регулювальні засоби (клапани для змішування, регулятори) для 

управління часовими налаштуваннями та температурою у нагрівальних контурах. 
• Насоси оптимального розміру з відповідними налаштуваннями. 
• Адаптоване до зовнішніх умов регулювання температури у приміщеннях за допомогою 

термоклапанів або електронних регуляторів для кожного окремого приміщення. 
• Найбільше значення має поведінка користувачів. Енергію важко заощаджувати без 

інформованих та мотивованих споживачів. 
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Регулювальна техніка - компоненти 
• Регулювання для 

налаштування параметрів 
опалення. 

• Зовнішній сенсор для обліку 
зовнішньої температури на 
північному боці будівлі. 

• Виконуючий механізм 
(змішувач) для регулювання 
початкової температури 
радіаторів опалення 
відповідно до параметрів. 

• За умови якісного утеплення 
будівлі – внутрішній сенсор 
для регулювання відповідно 
до температури повітря у 
приміщенні. 
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Регулювальна техніка - налаштування 
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Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 
 
Registered offices 
Bonn and Eschborn 
 
Friedrich-Ebert-Allee 36 + 40 
53113 Bonn, Germany 
T  +49  228  44 60 - 0 
F  +49  228  44 60 - 17 66 
 
E  info@giz.de 
I    www.giz.de 

Dag-Hammarskjöld-Weg 1 - 5 
65760 Eschborn, Germany 
T  +49  61 96  79 - 0 
F  +49  61 96  79 - 11 15 
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