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Водозберігаючі душові насадки 
 

Відомо, що в побуті третина води витрачається даремно. Запобігти втратам, можна 
відремонтувавши труби, сантехніку і, в тому числі, змінивши звички використання води: 
прийняття душу замість ванни (стандартний душ використовує тільки 1/5 енергії, що необхідна 
для ванни (але при цьому необхідно пам‘ятати, що уже 8-й хвилині перебування під душем ці 
витати вирівнюються, а при подальшому перебування під струменями води душа витрати 
енергії для приготування гарячої води для душа перевищують відповідний показник для ванни) 
за тиждень ви зекономите 1400 л води), миття посуду не під струменем води, а у раковині або 
мисці (а під струменем тільки полоскати) і т.і. Заміна традиційних душових насадок на 
водозберігаючі допоможе Вам зекономити 25….30 %води. Але і тут необхідно розуміти, що 
встановлення водозберігаючих насадок (аераторів) вимагатиме обов’язкового збільшення 
вільного тиску води перед змішувачами у 2.…2.5 рази. Зазвичай для досягнення необхідних 
величин витрат води достатньо мати тиск води перед змішувачем не більше 0,2…0,3 ат 
(надлишкові). За умови встановлення аераторів тиск води необхідно збільшити, як мінімум, 
до0,5 ат (надлишкових). Це можливо за рахунок збільшення напору насосу. Таким чином, 
зменшення витрат води спричинить збільшення витрат електроенергії. 
 
Водозберігаючі душові насадки було розроблено для зменшення споживання води, а, 
відповідно, і теплової енергії. Використовуючи традиційні душові насадки, ми витрачаємо, в 
середньому, 12 л/хв. Після встановлення водозберігаючої душової насадки Ви зможете, без 
суттєвого впливу на комфорт, скоротити витрати води на 20…30 % і довести їх до 7…8 л/хв. ніж 
удвічі при прийнятті душу: до 8-10 л/хв. 
 
Види енергоефективних душових насадок: аеруючі (дисперсні) та насадки з ламінарним 
потоком. Аеруючі насадки змішують повітря з водою, тим самим створюючи розпилений 
струмінь. Насадки з ламінарним потоком створюють власні потоки води. Якщо Ви живете у 
вологому кліматі, Ви можете віддати перевагу насадці з ламінарним потоком, оскільки вона не 
створить так багато пари та вологи, як аеруюча насадка.   
 

 
 
Принципи роботи водозберігаючих насадок: Принцип турбулентності – коли потік води 
«розбивається» на численні краплі, які на високій швидкості виходять з душової насадки. При 
цьому, приймаючи душ, люди практично не помічають зменшення потоку води і, згідно з 
проведеними тестами, не відчувають дискомфорту. Є принцип дроселювання – коли за 
допомогою дроселя зменшується швидкість води та її кінетична енергія на виході з душової 
насадки. Є принцип аерування – коли водяний струмінь прискорюється у душовій насадці і 
потім направляється у канал, де до водяного струменя додається повітря, що дозволяє 
зменшити споживання води. Деякі виробники пропонують підхід «пульсації», коли з душової 
насадки вода виходить то з низьким тиском, то з підвищеним, причому частота таких виходів 
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складає 30-40 раз за секунду (інакше кажучи, такий підхід дозволяє включити – відключити душ 
30-40 разів за секунду), що зменшує витрати води, але не відбивається на комфорті прийняття 
душу. Деякі виробники комбінують у своїх продуктах декілька підходів. 
 
Для більшої ефективності витрат води обирайте душові насадки, які витрачають менше 9,5 л 
води за хвилину. Якщо Ви не впевнені, як витрачають воду душові насадки, Ви можете 
розрахувати необхідність заміни душових насадок у такий спосіб: 
 
1. Встановіть відро з відмітками у літрах під душ. 
2. Включіть душ так, як Ви його зазвичай використовуєте. 
3. Розрахуйте, скільки секунд займає наповнення відра до відмітки 3,8 літри. 
 
Якщо це займає менше 20 секунд, то Вам необхідно придбати нову більш економічну душову 
насадку.  
 
Усі імпортні душові комплекти діляться на 3 класи: економ-клас, середній клас та преміум-клас. 
Одна з відмінностей – різні варіанти системи економії води.  
 

 
 
Економ-клас: «Лійки» цього класу – найдешевші і в них, як правило, один чи два варіанти 
струменя. У провідних виробників є система економії води у вигляді комплекту регуляторів, який 
розміщується між «лійкою» і шлангом і дозволяє економити 15-20-% води.  
 
Середній клас: коштує вдвічі більше; має більше варіантів струменів, більш оригінальний 
дизайн. Воду економлять за допомогою еко-струменя (економія води до 40%).  
 
Преміум-клас: втричі дорожче за економ-клас, але тут задоволені запити найбільш вибагливих 
споживачів. Вироби цього класу оснащені системами економії води на 30-40%. Достатньо на 
ручці насадки легким рухом повернути важіль і Ви вже економите воду. При цьому «якість» 
обраного Вами типу струменя не зміниться.   
 
Слід відмітити, що встановлення душової насадки – не трудомістке заняття. Просто оберіть 
насадку з відповідним різьбленням, зніміть стару і встановіть нову. Зазвичай профільні магазини 
можуть надати широкий асортимент таких насадок для душа, які можуть мати багато 
додаткових функцій, і можуть допомогти підібрати насадку у відповідності до Ваших побажань.  
 
 
Корисні посилання: 
http://www.ecoburougcc.org.ua/berezhemo-vodu    
http://elport.ru/articles/nagrev_vodyi   
http://energoeffektivnost.ru/home/water.html      
http://domcomfort.com/?p=134   
http://ua.heating.danfoss.com/   
www.vashdom.ru    
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