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Що таке індивідуальні теплові пункти ( теплові
вузли вводу)
ІТП – пристрої для приєднання систем опалення, вентиляції,
гарячого
водопостачання,
технологічних
пристроїв,
що
використовують теплоту для однієї будівлі або її частини.
Задачі:
- контроль параметрів теплоносія і його витрат;
- зміна і автоматичне регулювання параметрів теплоносія;
- захист абонентських систем від перевищення параметрів і
максимальних витрат теплоносія;
- забезпечення економії теплової енергії за рахунок регулювання
теплового потоку
Змішувальні пристрої у вигляді елеваторів, насосів
з
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автоматичним управлінням. СНиП 2.04.07-86 Тепловые сети.1986

Задачі і призначення ІТП
Тепловий пункт – пристрій, який необхідний для
підключення споживачів теплоти до теплових мереж.
Включає обладнання для:
- автоматичного підтримання постійних витрат води;
- автоматичного регулювання тиску у зворотному
трубопроводі системи опалення (СО);
- автоматичного підтримання температури теплоносія;
- очистки теплоносія , визначення його параметрів і
витрат.
У якості регулятора може використовуватись регулятор
витрат, стуминний насос (елеватор), змішувальний насос.
Справочник проектировщика. И.Г. Староверов. Отопление.1967 г.203с.
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Схема приєднання системи опалення до теплових
мереж
Необхідний
перепад тиску
на вводі до
будинку – 15 20 м вод ст.

1 – головний стояк; 2 – зворотна магістраль; 3 – опалювальні прилади; 4 –
регулювальна арматура; 5 – повітряні крани; 6 – проточний повітрозбірник; 7 – манометр
тиску води після елеватора; 8 – манометр тиску води в подавальній магістралі теплових
мереж; 9 – манометр тиску води у зворотній магістралі; 10 – термометр гарячої води з
теплової мережі; 11 – термометр зворотної води; 12 – елеватор (вузол змішування); 13 –
вузол обліку теплоти; 14 – регулятор тиску; 15 – регулятор витрат; 16 – запірна 4
арматура; 17 – зворотний клапан; 18 – відмулювач (фільтр для води)

Індивідуальні теплові пункти з використанням
елеваторів в існуючих будинках – це теж ІТП
Схема водоструминного змішувального
насосу - елеватора

1 – сопло; 2 – камера всмоктування;3 – змішувальний конус; 4 – горловина; 5 – дифузор;

Недоліки елеватора: низький ККД (до 10%), необхідність у високому тиску перед
елеватором (у 10 разів вище за циркуляційний тиск у СО; сталість коефіцієнта
змішування (неможливість якісного регулювання); несумісність гідравлічних
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режимів роботи елеваторів (сталий) і терморегуляторів (перемінний); несумісність
роботи елеваторів і регуляторів теплового потоку (термостатів).

І це теж ІТП:
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Можливе лише кількісне регулювання відпуску теплоти

І це теж називається ІТП:

Виникає два питання:
1. Хто винен?
2. Що робити ?
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Сучасні вимоги до ІТП ДБН В.2.5-39:2008
Комплекс пристроїв для приєднання одного споживача
(будинку або його частини) до теплової мережі. Задачі:
- трансформація і автоматичне регулювання параметрів
теплоносія;
- розподіл теплової енергії за типом споживання;
- захист абонентських систем від аварійного підвищення
параметрів теплоносія;
- керування режимами теплопостачання, забезпечення
економії теплоти за допомогою регуляторів
теплового
потоку.
Змішувальні пристрої у вигляді змішувальних помп.
ДБН В.2.5-39:2008 Теплові мережі. П.16.7.
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Вимоги ДБН В 2.5 – 67 – 2013 “Опалення,
вентиляція та кондиціювання” (1)
1. Регулятор теплового потоку за погодними умовами пристрій, який коригує температуру теплоносія на вході в
систему теплоспоживання залежно від погодних умов за
допомогою регулювального клапана з електроприводом
згідно вихідних сигналів від наступних датчиків: температури
зовнішнього повітря; температури теплоносія на вході в
систему;
2. Не допускається приєднувати систему водяного опалення
до системи централізованого теплопостачання із
застосуванням
гідроелеватора,
у
тому
числі
регульованого гідроелеватора.
ДБН В 2.5 – 67 – 2013 “Опалення, вентиляція та кондиціювання”
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Вимоги ДБН В 2.5 – 67 – 2013 “Опалення,
вентиляція та кондиціювання”
Основні вимоги до ІТП викладено в ДБН В 2.5 – 67 – 2013
“Опалення, вентиляція та кондиціювання”:
•

•

При централізованому теплопостачанні кожен ІТП
повинен мати автоматичне регулювання теплового
потоку, залежне від погодних умов.
У будівлі зі змінним тепловим режимом необхідно
забезпечувати залежне від погодних умов автоматичне
регулювання теплового потоку системи опалення
ДБН В 2.5 – 67 – 2013 “Опалення, вентиляція та кондиціювання”
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Адміністративна приналежність ІТП
За адміністративною приналежності ІТП міг би бути віднесений
до
транспортування теплоносія або постачання теплоти, як
пристрій, який знаходиться на границі теплових мереж і
абонентських систем будинків ( будівель).
Але
при вирішенні цього питання необхідно керуватись
можливістю отримання максимальної ефективності роботи
автоматизованих ІТП, як засобу для
регулювання відпуску
теплоти до будинку і забезпечення тим самим економії теплоти
на потреби О В і ГВ на розсуд СПОЖИВАЧА і за його
бажанням.
Найбільша мотивація в справності і функціюванні ІТП, як і
найбільші можливості щодо заощадження теплоти на потреби
опалення і гарячого водопостачання, а також економії паливоенергетичних ресурсів у будинковому секторі – у самих
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споживачів.

ІТП. Майнова приналежність ІТП
Місце розташування ІТП- підвал будинку свідчить про
його належність за до будинку( будівлі), тобто до
споживача.
Точкою розподілу зовнішніх теплових мереж і внутрішніх
абонентських систем будинку житлових будинків є
вентиль. (п.2.3.7 Наказу ДКУ ЖКГУ №76 від 17.05.2005 р).
Вузол обліку і ІТП розміщено, як правило, після
вентиля у підвалі будинку. Але у випадку неможливості
розміщення ІТП у підвалі будинку його розміщують у
окремій будівлі поруч з будинком (на прибудинковій
території). Функціональне призначення ІТП при цьому не
змінюється.
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Висновки (1):
- Призначення, склад і визначення ІТП є сталими з часів
виникнення водяних систем опалення і ЦСТ( з 30 років ХХст.)
- Згідно із вимогами нормативної документації з 2008 р.
виникла заборона до встановлення елеватора, як пристрою з
недостатньою
ефективністю
процесів
регулювання
температури теплоносія і процесів змішування.
- Значна частина регуляторів ІТП у будинках виведені із ладу
у звязку із зниженням температурного графіку відпуску тепла
теплоносія з джн і відсутністю експлуатації обладнання ІТП.
- Технічно ІТП є невід'ємною частиною абонентської
внутрішньобудинкової системи опалення будинку.
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Висновки (2):
- Точкою розподілу зовнішніх і внутрішніх комунікацій для
тепломережі житлових будинків є запірний пристрій на вводі
до будинку
(п.2.3.7 Наказу ДКУ
ЖКГУ №76 від 17.05.2005 р).
Вузол обліку і ІТП розміщено, як правило, після вентиля у
підвалі будинку. Але у випадку неможливості розміщення ІТП у
підвалі будинку його розміщують у окремій будівлі поруч з
будинком (до вентиля).

З цієї точки зору ІТП житлових будинків може відноситись
і до теплових мереж і до внутрішньобудинкових систем.
Основним у такому випадку стає зміст договірних
документів і акту балансової належності.

Принципова схема АІТП житлового будинку або будівлі

1 – відмулювач; 2 – фільтр для очищення мережевої води на подавальному трубопроводі
теплових мереж; 3 – витратомір (елемент вузла обліку теплової енергії); 4 – зворотній клапан;
5 – запірна арматура; 6 – фільтр очистки води на зворотному трубопроводі системи опалення;
7– циркуляційна помпа (насос); 8 – триходовий регулювальний клапан із електроприводом; 9 –
блок керування роботою регулювального клапану; 10 – обчислювач вузла обліку теплової
15
енергії; Т –- термометри і датчики температури ; З – манометри для вимірювання тиску води

Реконструкція існуючих вузлів вводу
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Комплектація згідно з проектом , монтаж на місці встановлення

Можливі схеми встановлення підмішувальної помпи

Принципові схеми обладнання автоматизованих ІТП та п’єзометричні
графіки для різних варіантів розміщення насосу:
а) на подавальному трубопроводі системи опалення (циркуляційний,
підмішувальний, підвищувальний); б) на зворотному трубопроводі системи
опалення (змішувальний); в) на підмішувальному трубопроводі (змішувальний)
1 – регулятор перепаду тиску; 2 – регулятор температури; 3 – зворотній клапан;
4
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– циркуляційний насос; 5 – дроселювальна діафрагма

Приєднання систем опалення до теплових мереж
Можливе розташування абонентів відносно пєзометричного
графіка
визначає
схему
ІТП.

1- абонент із залежною схемою приєднання, статичний тиск в СО менший за
тиск у зворотній (ЗМ) і подавальній (ПМ) магістралі; 2- абонент із залежною
схемою приєднання, статичний тиск у СО перевищує тиск у ЗМ; 3 – абонент із
залежною схемою, статичний тиск в СО більший за тиск у ЗМ і за лінію
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статичного тиску у ТМ; 4 - абонент із висотою, яка перевищує тиск у
подавальній магістралі із залежною і незалежною схемою приєднання.

Принципіальна схема ІТП (тип 1)

Тиск у подавальному і зворотному трубопроводах ТМ більший за висоту
будівлі, висота менша за статичний тиск. Тиск не перевищує допустимий:
11 – регулятор перепаду тиску ( захист ТМ від гідравлічного розрегулювання,
підтримання постійного перпаду, захист СО від коливань тиску в ТМ;
обмеження максимальних витрат теплоносія; захист регулятора теплового
потоку; 12 – балансувальний клапан;13 – перепускний клапан – циркуляція
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за малим кільцем при закритих термостатах на опалювальних приладах.

Принципіальна схема ІТП (тип 2)

Висота будівлі більша за тиск у зворотній магістралі. Статичний тиск у СО
більший за тиск у зворотній магістралі – небезпека спорожнення системи
через зворотню магістраль ТМ:
15 - регулятор підпору: підтримує тиск не вище тиску у подавальному
трубопроводі, підбирається на створення гідравлічного опору, рівного різниці
гідростатичного тиску СО + 5м і тиску у зворотній магістралі (тиск у зворотній
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магістралі може змінюватись).

Принципіальна схема АІТП (тип 3)

Висота будинку більша за тиск у зворотній магістралі і статичний
тиск ТМ. Можливе спорожнення системи як через подавальну, так
і через зворотню магістралі:
16 – зворотній клапан на подавальній магістралі. Запобігання
спорожненню через зворотню магістраль – встановлення регулятора
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тиску “ до себе”.

Принципіальна схема АІТП, незалежна (тип 4)

Будівля розташована вище лінії тиску води у подавальній магістралі.
Спорожнення через зворотну і подавальну магістраль ТМ. Незалежна
схема розділяє контрур СО і ТМ. Система опалення не залежить від
гідравлічних режимів ТМ. ∆Pтм> ∆Pсо доп. ∆Pсо > ∆Pтм (для інших споживачів).

22 – теплообмінник СО, систему опалення необхідно забезпечити засобами для
теплового розширення води (закритим або відкритим розширювальним баком).
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21 – нормально закритий електромагнітний клапан, відкривається з насосом;20
відмулювач.

Принципіальна схема ІТП (тип 3)

Висота будинку більша за тиск у зворотній магістралі і статичний
тиск ТМ. Можливе спорожнення системи як через подавальну, так
і через зворотню магістралі:
16 – зворотній клапан на подавальній магістралі. Запобігання
спорожненню через зворотню магістраль – встановлення регулятора
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тиску “ до себе”.

Принципіальна схема (залежна) АІТП (тип 4)

Будівля розташована вище лінії тиску води у подавальній магістралі.
Спорожнення через зворотню і подавальну магістраль ТМ:
18 – насос із зворотнім клапаном; 19 - на підживлювальній лінії для захисту
від спорожнення при порушенні режиму роботи ТМ; Насос автоматично
включається при зменшенні тиску у подавальній магістралі нижче
гідростатичного тиску + 5м. в.с. Регулювання тиску за допомогою регулятора
24
тиску ”після себе”. Циркуляційно-підіймальний насос встановлюється
на
подавальному трубопроводі – 17.

Енергоощадний ефект впровадження ІТП з
автоматичним регулюванням теплового потоку
1. Ліквідація недоліків системи будинкового регулювання
відпуску теплоти залежно від температури зовнішнього
повітря. Кількісно-якісне регулювання відпуску теплоти на
вході до будівлі. Підтримання необхідних температурних
умов у приміщенні протягом усього опалювального періоду.
2. Ліквідація подачі надлишкової теплоти у періоди зрізки
температурного графіка. Регулювання тепловіддачі СО.
3. Можливість урахування внутрішніх надходжень теплоти,
сонячної інсоляції, напряму і швидкості вітру. Реалізація
пофасадного регулювання роботи системи опалення.
4. Можливість реалізації змінного режиму роботи системи
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опалення за рахунок переривчастої подачі теплоти в СО.

Зменшення витат теплоти на
потреби опалення, % від нормованої

Вплив температури внутрішнього повітря на витрати
енергії
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Відхилення температури від нормованої, Δt, оС

1. Зменшення середньої температури внутрішнього повітря на 2гр. спричиняє
зменшення витрат теплоти на опалення на 15% порівняно з нормативами.
tв 1= 20 oC, F житл. = 88%; tв 2= 10 oC, F сх..кл. = 12%; tв сер= 18,8 oC;
2. Впровадження заходів з енергозбереження за рахунок погіршення параметрів
мікроклімату у приміщеннях є недопустимим.
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Енергоощадний ефект впровадження ІТП. Ліквідація
надлишкової подачі теплоти у періоди зрізки графіка
центрального якісного регулювання ( двотрубна СЦТ)

27 , що заощаджується ( 6-8%) для
Площа 1-2-3-1 - річна кількість теплоти
графіку регулювання 95/70 0C, розрахункова температура - 23 0C.

Скорочення витрат теплоти у період зрізки
температурного графіка
Тривалість періоду роботи в режимі «перетопу», залежить
від температурного графіка і метеорологічних параметрів
зовнішнього повітря. Збільшення температури теплоносія в
подавальному трубопроводі має місце зміщення точки
«зламу» в сторону більш високих температур зовнішнього
повітря і вирішує проблему «перетопів» без місцевого
регулювання в ІТП.
Незамінним автоматизований ІТП при термомодернізації
будівлі, або впровадженні інших енергоощадних заходів.
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Енергоощадний ефект впровадження ІТП
• За умови впровадження пофасадного регулювання
відпуску теплоти (два ІТП, кожен із яких обслуговує
систему опалення одного фасаду) економія теплоти
становить до 10-12%.
Результати вимірювань: в
сонячний день при температурі зовнішнього повітря -40С
подача теплоти у південно-східну частину 9-пов. житлового
будинку зменшувалась у 2,5 рази. Добові витрати теплоти
скорочувались на 25% у порівнянні з центральним
регулюванням.

• Ефективність преривчатого опалення
залежить
від
теплостійкості будівлі, тривалості режиму охолодження і
режиму нагрівання (“натопу”). Теплову потужність системи
опалення у періоди натопу необхідно збільшувати у 2-2.5
рази (коефіцієнт натопу).

Енергоощадний ефект впровадження ІТП. Висновок

Встановлення автоматизованого ІТП дає можливість реалізувати
скорочення витрат теплоти при впровадженні енергоощадних
заходів у будинку.
Скорочення витрат теплоти за рахунок
автоматизації відпуску теплоти становить у житловому будинку за
умови фасадного регулювання – до 10-12% від існуючого рівня і
до 15-17% для громадських будівель за умови переривчатого
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опалення у святкові і вихідні дні.

Ефективність роботи ІТП
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Встановлення ІТП – комплексна задача (1)
• Тепловий
та
гідравлічний
режими
джерела
теплопостачання повинні бути узгоджені з тепловим та
гідравлічними режимами систем теплоспоживання будівлі.
• Схема приєднання повинна бути залежною (незалежна
використовується для
висотних будинків і за
обумовленністю гідравлічним режимом роботи системи.
• Слід забезпечити автоматичними засобами регулювання
повернення теплоносія із систем опалення в тепломережу
з температурою не вище ніж на 3°С – 4°С від заданої
графіком. Зниження зворотної температури теплоносія
проти графіка не лімітується.
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• Схема ІТП може бути з теплообмінником ГВ і без нього.

Особливості впровадження АІТП на перехідному
періоді (1)
1. Наявність у системі теплопостачання будинків з
автоматизованими
і
неавтоматизованими
вузлами
приєднання.
Необхідність
захисту
абонентів
з
неавтоматизованими вузлами або без них.
2. Збільшення
кількості
абонентів
із
кількісним
регулюванням, змінним тепловим і гідравлічним режимом
роботи (із термостатами).
3. Несумісність гідроелеваторів і сучасних систем опалення
з терморегуляторами.
4. Різниця у перепадах тиску, який необхідно підтримувати
перед будинком з гідроелеватором і насосом в ІТП.
Елеватор – до 20 м, насос – до 5 м вод.ст.

Особливості впровадження ІТП на перехідному
періоді (2)
5. Перехід роботи системи до змінного теплового і
гідравлічного
режиму
роботи
з
кількісно-якісним
регулюванням.
6. Перехід до незалежного підключення систем опалення
будинків ( за потреби у цьому і без потреби).
7. Необхідність у регулюванні перепаду тиску на вводі до
абонентських систем: захист теплових мереж від
гідравлічного розрегулювання; захист внутрішньобудин.
систем від змін тиску у теплових мережах; забезпечення
лінійного процесу регулювання теплового потоку;
обмеження максимальних витрат теплоносія.
8. Необхідність у регуляторі теплового потоку.

Експлуатація автоматизованих ІТП
Експлуатація автоматизованих ІТП вимагає:
- вільного проходу до приміщення у якому розташоване
обладнання ІТП;
- приміщення
повинно
бути
відокремленим
і
унеможливлювати доступ сторонніх людей;
- професійного постійного обслуговування;
- виконання
постійних профілактичних робіт, а також
постійних витрат на ремонт, заміну комплектуючих і
обладнання, метрологічну повірку, оплату електричної
енергії і підживлювальної води;
- програмування роботи регуляторів.
35

Регулювальні криві температури гарячої води
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Блочний автоматизований ІТП
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Блочна компоновка, заводське виготовлення, блочний монтаж

Висновки
Забезпечення
можливості
доступу
до
ІТП
представників обслуговуючих організацій зі сторони
споживача програмування роботи регуляторів ІТП на
потребу
і
замовлення
споживачів
теплоти
забезпечить максимальні можливості для реалізації
задач з економії паливно-енергетичних ресурсів у
житлово-комунальному господарстві.
Таким чином, за майновою, технічною і адміністративноуправлінською приналежністю обладнання ІТП повинно
бути віднесено до абонентських систем опалення і гарячого
водопостачання будинку (будівлі) з правом доступу до
обладнання ІТП
споживачів теплоти, підприємств з
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транспортування або постачання теплоти.

Загальні висновки (1)
• Застосування автоматизованих ІТП з регулюванням відпуску
теплоти до будинків залежно від температури зовнішнього
повітря з приєднанням систем опалення за залежною або
незалежною схемою є єдиним варіантом приєднання систем
опалення до теплових мереж в умовах змінного теплового і
гідравлічного режиму роботи систем опалення і змінного
кількісно-якісного регулювання роботи теплових мереж.
• Перехід до змінного теплового і гідравлічного режиму
регламентовано
нормативною документацією. Фактично
перехід відбувся внаслідок впровадження енергоефективних
заходів у будівлях. Висока енергоефективність СО - це
можливість постійно протягом опалювального періоду
підтримувати нормовану температуру внутрішнього повітря.

Загальні висновки (2)

• Обладнання
автоматизованих
ІТП
дає
можливість
реалізувати регулювання відпуску теплоти в системах
опалення
і
гарячого
водопостачання,
обмеження
максимальних витрат води у
споживачів,
необхідний
перепад тиску, або тиск у зворотному трубопроводі,
отримати
зменшення
витрат
теплоти.
Зменшення
температури внутрішнього повітря на 1 градус скорочує
витрати теплоти на 3,7%.
• При цьому не має сенсу досягати високої ефективності
використання теплоти на опалення у будівлях з недостатнім
теплозахистом, погано герметизованих. Досвід показує, що
удвічі вигідніше виконати утеплення будівлі, ніж намагатись
отримати такий же результат за рахунок вдосконалення
СО.
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Самою дешевою є енергія, яку не потрібно витрачати.

Загальні висновки (3):
• Схема ІТП і обладнання повинні бути узгоджені з
гідравлічним і тепловим
режимом роботи теплових
мереж. Необхідно уникати приєднання до одних теплових
мереж
у
безпосередній
близькості
будинків
з
автоматизованими ІТП і без них, з постійним і змінним
гідравлічним режимом роботи. Ідеальним є впровадження
автоматизованих ІТП у всіх будинках, приєднаних до
теплової мережі від одного джерела енергії.
• Масове впровадження регуляторів відпуску теплоти в
будинках має суттєвий вплив як на процеси генерування,
так і транспортування теплоти в теплових мережах.
Впровадження таких ІТП необхідно виконувати разом з
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реконструкцією теплових мереж і котельних.

Загальні висновки (4)
ІТП дають можливість виконувати регулювання :
- у цілому по системі опалення будівлі;
- у пофасадних частинах системи;
- в горизонтальних відгалудженнях горизонтальних систем
опалення ( в окремих квартирах);

Рис. Регулювання в горизонтальних системах опалення

Загальні висновки (5)
•

ІТП дають можливість реалізувати також інші способи
регулювання:
- регулювання тепловіддачі окремих приладів;
- скорочення
тепловіддачі
залежно
від
рівня
енергоощадних заходів (наприклад підвищення ступеню
теплозахисту огороджень) і
величини внутрішніх
теплонадходжень.
Рівень заощадження теплоти при впровадженні ІТП
становить :
- центральне регулювання, житлові будинки 5-7%;
- пофасадне регулювання , житлові будинки 10-12%;
- центральне регулювання, громадські будівлі (школи)
- до
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15-17% від рівня споживання без регуляції.

Проюблемні питання впровадження ІТП
• Зношеність внутрішньобудинкових мереж
•

наслідок - систематичне затоплення приміщень ІТП каналізаційними стоками та
водою, вихід з ладу обладнання

• Занедбаність підвалів будівель
•

Необхідність в додаткових значних витратах на ремонт

• Надзвичайна складність отримання необхідного пакету
документів для документального оформлення споживання
електричної енергії та води
• Низький рівень «споживчої культури» мешканців
•

Несанкціонований розбір води з систем опалення (призводить до зупинки роботи)Крадіжки

• Завищені очікування
стосовно розмірів зменшення
споживання теплової енергії.Розрахунковий показник – 20%
•

Фактичний – залежить від теплотехнічних характеристик будівлі та режиму споживання (від 5%
економії до 15% перевитрат в порівнянні з оплатою по тарифу на одиницю площі).
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• Відсутність зацікавленості в організації економного режиму

Експлуатація автоматизованих ІТП
Експлуатація автоматизованих ІТП вимагає:
- вільного проходу до приміщення у якому розташоване
обладнання ІТП;
- приміщення
повинно
бути
відокремленим
і
унеможливлювати доступ сторонніх людей;
- професійного постійного обслуговування;
- виконання
постійних профілактичних робіт, а також
постійних витрат на ремонт, заміну комплектуючих і
обладнання, метрологічну повірку, оплату електричної
енергії і підживлювальної води.
Ефективність використання ІТП залежить від того хто
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буде його власником

Усереднені величини питомого енергоспоживання у будинках ( Україна)

Річні витрати енергії 80 кв. будинку: опалення – 490 Гкал
(340 тис. грн.,- 60%) – (265 кВт);Г.В. – 86 Гкал ( 4400 т води
за рік, 12 т за добу – 180 тис. грн.- 32%); 50 МВт год
електричної енергії – 40 тис. грн.- 8% .( Усього – 560 тис.46 грн.

8. Відсутність або некоректність вихідних
даних для визначення економічного ефекта
термомодернізації, або впровадження джерел
чистої енергії
Відповідність величини питомих витрат теплоти на опалення можна перевірити, якщо зробити таку дію
Е = 106∙ Qрік./ 860 ∙ Fоп
кВт год за рік / м2
Qрік – річні витрати теплоти на потреби опалення, Гкал;
Fоп – загальна опалювальна площа будинку, м2.
Добре утеплений будинок повинен мати показник близько
45-55 кВт год за рік / м2 ( 5…9 пов.) – 0,047 Гкал / м2. 47

Результати розрахунку питомих показників
витрат теплоти
• Нормований показник витрат теплоти для будинків
забудови до 2006 р. – 0,33 ккал/ м3 град.
• Запоріжжя, вул. Чарівна, 153А. - 0,45 ккал/ м3 град,
оскління-15%, розрахункові витрати теплоти – 483 кВт.
• Суми, вул Чорновола, 51. - 0,43 ккал/ м3 град, оскління33%, розрахункові витрати теплоти – 433 кВт.
• Краматорськ, вул. Паркова,95. - 0,34 ккал/ м3 град,
оскління-42%, розрахункові витрати теплоти – 1100 кВт.
Усі будинки мають високий потенціал енергозаощадження.
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Дякую за увагу
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