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Навчання на місці: 
завгоспи та менеджери будівлі вивчають свою 
будівлю та вчаться експлуатувати технічні об'єкти 
у найбільш ефективний спосіб 
 
Дні тренінгу: 
організовані централізовано для навчання та 
передачі ноу-хау 
 

Інституційна спроможність 
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Радіатор: два способи віддачі тепла 

конвекція 

радіація 

Радіатор – найприємніша частина 
виділення тепла, 
тому радіатори не потрібно 
накривати 
 
По мірі збільшення товщини 
радіатора збільшується ступінь 
конвекції 
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Повітря в радіаторі... 
випадок, коли радіатор теплий спереду і 
залишається істотно холоднішим ззаду, або 
якщо в ньому булькає вода. 
Рішення: 
Закрити термоклапан! А потім випустити 
повітря. 
Перевищення тиску в усій системі опалення! 
Статична висота будівлі + 0.5 бар. 
 
 

Несправності радіатора  
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Радіатор недостатньо заповнений... 
Випадок, коли радіатор теплий угорі і 
залишається істотно холоднішим, майже 
повністю холодним внизу. Температурний 
діапазон з відкритим клапаном 5-20 °K. 
Рішення: 
Зробіть гідравлічне балансування, 
відрегулюйте насос, щоб зменшити подачу до 
невеликих нагрівальних поверхонь і 
забезпечити більше води для віддалених та 
великих радіаторів. 

Несправності радіатора  

Page 7 



Хлюпання або свист у радіаторі... 
Випадок, коли насос опалювального контуру 
занадто великий або задана температура 
занадто висока. 
Створює проблеми опалення та  
брак гідравлічного балансування. 
 
Правильна система опалення працює 
безшумно!!! 

Несправності радіатора  
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Під час відвідання об'єктів 
Лекції: 
опалення та вентиляція 
електроенергія – в режимі очікування  

Мотивація зберігати енергію та воду на роботі і вдома! 

 

Інформування користувачів будівлі 
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Перехресна вентиляція: швидкий ефективний повітрообмін, 
майже не знижується температура поверхонь 
 
Шокова вентиляція: не така ефективна як перехресна, 
незначне зниження температури поверхонь  
 
Вентиляція нахилом: майже не відбувається повітрообмін, 
значне зниження температури поверхонь, потреба в 
постійному підігріві 
 

Вентиляція приміщень 
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Частота повітрозмін у будівлі  

Вентиляція для захисту від вологи, високий тепловий захист 
Вентиляція для захисту від вологи, низький тепловий захист 
Мінімальна вентиляція, користувачі відсутні 
Базова вентиляція, користувачі присутні 
Інтенсивна вентиляція 

Житлова площа, м² 
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Поведінка користувачів має великий вплив на 
споживання енергії в будівлі. 
 
Тому користувачів слід інформувати. 
 
Правильне використання вентиляції та 
застосування термоклапанів може дати 
величезний ефект. 

Поведінка користувачів та енергозбереження  

 
 
 
Ванна  
 
Вітальня  
 
Коридори  
 
 
 
 
 
Підвал  
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Оптимізація 
Центральне опалення: 
Будівля, до якої постачається тепло, повинна бути 
відокремлена від мережі постачання теплорозподільчим 
пунктом. 
Зовнішня мережа постачання та розподільча мережа в 
будівлі не залежать одна від одної. Якщо в одній є витік, в 
іншій мережі залишається тиск. 
Зовнішня мережа постачання та розподільча мережа в 
будівлі повинні експлуатуватися з демінералізованою водою. 
Насоси подачі повинні контролюватися в електронному 
режимі. 
Коливання навантаження компенсується буферним 
накопичувачем у котельні. 
Теплопостачання також може підтримуватися сонячною 
енергією. 

Мережа 
центрального  

опалення 

Котельня Буферний  
накопичувач 

Тепло-
обмінник 

Межа власності 

Бак гарячої води 

Нагрівальні 
пристрої 

Споживачі 
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Лінія 
постачання 
до будівлі Розподільчий пункт  

Станція 
в будівлі 

Мережа 
в будівлі 

Контроль обсягу  
Контроль тиску  Лічильник тепла  

Пряме під'єднання 
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Рідини (такі, як вода або кров) течуть у бік найменшого спротиву. 
 
Тому в усіх гідравлічних системах необхідний баланс. 
 
Напр., людське тіло 
- Пристрій, що реагує в разі потреби: серце = насос  
- Мережа розподілу, що постачає частини тіла, адаптовані точно 

до необхідного об'єму. 
- Вени та артерії регулюють рух крові до частин тіла (рук, ніг, 

мозку тощо) 
  

 
 

Оптимізація 
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Перевірка налаштувань таймерів та графіку роботи опалення 
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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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