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Автоматизовані теплові пункти 
 

У системах централізованого теплопостачання у країнах СНД традиційно 
використовується центральне якісне регулювання відпуску теплоти. Це означає, що 
витрати води, що циркулює в системі (теплоносій) на потреби опалення, залишається 
незмінним протягом усього опалювального періоду, а кількість теплоти, що 
поставляється, регулюється теплопостачальною організацією шляхом зміни її 
температури у відповідності до температури зовнішнього повітря на основі 
затвердженого температурного графіку. У старих будинках зазвичай основним 
елементом в індивідуальному тепловому пункті є елеватор (струменевий насос), який 
підтримує задані температури і витрати у системі опалення будівлі, але не може якісно 
регулювати подачу теплоносія. До того ж, беручи до уваги вік таких теплових пунктів, їх 
обладнання зазвичай дуже зношене.  
 
Інша особливість існуючих систем централізованого теплопостачання в тому, що 
у більшості випадків використовується двохтрубна система теплопостачання. Це 
означає, що по одних і тих же трубопроводах забезпечується подача теплоносія як для 
систем опалення, так і для систем гарячого водопостачання. Згідно з нормами 
температура гарячої побутової води не має бути нижче 600С, в той час як для опалення 
будівель у теплий період року температура теплоносія могла б бути значно нижчою, 
але її не можна зменшити, тому що необхідно підтримувати належну температуру 
гарячої води. Оскільки в такій системі технічно цю проблему вирішити неможливо, 
періодично виникають режими перегріву будівель («перетопи») навесні і восени. Такий 
метод регулювання відпуску теплоти не враховує індивідуальні особливості кожної 
будівлі, режим роботи, властивості огороджувальних конструкцій. Все це негативно 
позначається на ефективності використання енергії і якості мікроклімату у 
приміщеннях.  
 

 
Зображення: http://proosbb.info/  

 
Останніми роками перевагу при опаленні будівель віддають саме індивідуальним 
тепловим пунктам (ІТП) і, в першу чергу, тому що відсутність втрат тепла при 
експлуатації ІТП і автоматичне підтримання параметрів системи, що дає можливість 
користувачу самостійно регулювати температуру на виході,  суттєво скорочує витрати 
на теплову енергію. Крім того, незалежність від режиму роботу котельні дозволяє 
забезпечити безперебійне опалення та подачу гарячої води. ІТП використовується для 
обслуговування одного споживача (будівлі або її частини). Як правило, розташовується 
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в підвальному або технічному приміщенні будівлі, однак, в силу особливостей 
обслуговуваної будівлі, може бути розміщений в окремій споруді. 
 
Оснащення ІТП може бути різним, але, як правило, ІТП включають теплообмінники для 
систем гарячого водопостачання, циркуляційні насоси систем опалення і гарячого 
водопостачання, регулятори температури гарячої води і регулятори відпуску теплоти 
на опалення будівель з врахуванням їх характеристик і режиму роботи, вузол обліку 
теплоти та інші супутні елементи. Циркуляція теплоносія в системах опалення і 
гарячого водопостачання забезпечується надійними ефективними безшумними 
циркуляційними насосами. Для регулювання теплоспоживання в залежності від 
температури зовнішнього повітря з врахуванням підтримання оптимальних температур 
у приміщеннях зазвичай передбачається комплекс обладнання, який включає первинні 
перетворювачі температур, контроллери, регулюючі клапани. Усім комплексом керує 
спеціальний контроллер, що має відпрацьований алгоритм регулювання, який дозволяє 
встановлювати режими подачі теплоти навіть в залежності від часу доби. 
 

Таке оснащення ІТП дозволяє знизити витрати, інколи суттєво, у порівнянні з 
традиційними тепловими пунктами. Величина економії визначається спеціалістами з 
врахуванням цілого ряду факторів і може коливатися від 5-7% до 20% і більше. На 
величину очікуваної економії впливають особливості системи централізованого 
теплопостачання, можливість зниження температури в нічний час, стан 
огороджувальних конструкцій будівлі.  
 
Як правило, компанії, які надають послуги з встановлення автоматизованих ІТП, 
допоможуть підібрати комплектацію ІТП в залежності від побажань та функціональності 
системи і якості обладнання, а також виконати проектну документацію і погодити її з 
теплопостачальною організацією (що вимагається законодавством).  
 
Бажано, щоби підрядник, який встановлюватиме автоматизований ІТП у будинку, також 
передбачив теплоізоляцію трубопроводів для запобігання втратам тепла через труби в 
неопалювальних підвалах, де традиційно розміщений ІТП.  
 
Також бажано власникам будинку після установки ІТП укласти контракт на 
обслуговування ІТП зі спеціалізованою організацією (можливо, з підрядником, який 
встановлював ІТП), щоби кваліфікований персонал міг коригувати/усувати збої в 
системі регулювання під час експлуатації обладнання. Досвід показує, що відсутність 
такого кваліфікованого обслуговування може з часом звести нанівець очікувану 
економію від цього заходу.  
 
Інсталяція автоматизованого теплового пункту в будинку вимагає розроблення 
проектної документації і її узгодження з теплопостачальною організацією. 
Встановлення автоматизованих теплових пунктів в будинках  вимагає реконструкції 
системи теплопостачання і змін у способі відпуску теплоти з котелень. 
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