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Термостатичні регулятори 
 

  
 
Відповідно до вимог будівельних норм (п. 3.14 зміни №2 СНиП 2.04.05-91 «Отопление, 
вентиляция и кондиционирование», а також п. 5.27 ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки») 
застосування автоматичних терморегуляторів є обов‘язковим на підводках до опалювальних 
приладів систем водяного опалення при проектуванні нових та реконструкції існуючих будівель, 
що приєднані до систем централізованого теплопостачання, автономних котельних та 
індивідуальних котлів.  
 
Радіаторний терморегулятор (або термостат) – пристрій для індивідуального регулювання 
температури повітря в опалюваному приміщенні та її підтримування на постійному рівні, що його 
встановлює споживач для себе. Терморегулятор сприяє максимальному використанню 
додаткових теплонадходжень від побутової техніки, інсоляції і т.п., зменшуючи тим самим 
споживання теплової енергії системою опалення. В результаті, терморегулятор створює 
тепловий комфорт у приміщенні при мінімумі споживання теплової енергії. Це економить кошти 
на оплату за опалення, а також захищає навколишнє середовище за рахунок скорочення 
викидів в атмосферу продуктів згоряння палива в джерелі теплоти (котлі).  
 
Принцип роботи заснований на властивості речовин збільшувати свій об‘єм при нагріванні та 
зменшувати його при охолодженні. Всередині сучасного терморегулятора, а точніше – у 
маленькій запаяній колбі з гофрованими стінками, що називається сильфоном, знаходиться 
чутлива до температури речовина (це може бути парафін, рідина або газ). Вона реагує на будь-
які зміни температури повітря у кімнаті. Якщо температура стає нижчою за ту, що встановлена 
на шкалі, об‘єм речовини зменшується, а сам сильфон, що схожий на гармошку, стискається і 
переміщує шток клапана, збільшуючи кількість гарячої води, що проходить через радіатор. При 
цьому температура повітря у приміщенні підвищується. Але збільшення витрат води обмежене  
величиною циркуляційного тиску води для опалювального приладу і діаметром умовного 
проходу вибраного регулятора. І навпаки, коли температура повітря у приміщенні стає вище тієї, 
яку було задано, рідина у сильфоні збільшується в об‘ємі, переміщуючи шток клапана в іншу 
сторону. В радіатор починає поступати менше води і температура у кімнаті знижується.  
 

     
 
Конструктивно радіаторні терморегулятори складаються з двох частин: термостатичного 
клапана та термостатичного елемента (сенсора). 
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Далі: Технічний опис терморегулятора 
  Як вибрати терморегулятор 
 
Після встановлення радіаторних терморегуляторів відпадає необхідність відкривати вікна для 
регулювання температури у приміщеннях. Терморегулятори будуть постійно підтримувати 
температуру у діапазоні від 6°С до 26°С на бажаному рівні з точністю до +1°C. Радіаторні 
терморегулятори гарантують необхідний розподіл води по усій системі опалення. При цьому, у 
разі виконання режимно-налагоджувальних робіт на системі опалення, навіть самі віддалені 
радіатори забезпечуватимуть необхідну подачу тепла у приміщенні. 
 
При влаштуванні  термостатів необхідно також  знати про таке: 
 

 Влаштування термостатичних клапанів  призводить до збільшення загального 
гідравлічного опору в системі опалення. Тому для будинків, з незначним циркуляційним 
тиском на вводі до будинку влаштування  термостатів без додаткового циркуляційного 
насосу в тепловому пункті є неможливим. У цьому разі необхідно бути готовим до того, 
що  з’являться додаткові витрати на оплату електричної енергії на приведення до дії 
циркуляційних насосів; 

 Для влаштування термостатичних клапанів необхідно виготовити проект реконструкції 
системи опалення і взяти технічні умови в теплопостачальній організації. 
Теплопостачальна організація має право відмовити мешканцям будинку встановлювати 
термостатичні клапани у разі недостатнього циркуляційного тиску на вводі до будинку. 
При цьому самі мешканці повинні розуміти, що встановлення термостатів може у такому 
разі призвести до погіршення циркуляції води через найбільш віддалені циркуляційні 
кільця. 

 Система опалення повинна бути адаптованою до встановлення термостатичних 
клапанів. Існує значна частка систем опалення, на яких встановлення термостатичних 
клапанів є абсолютно неможливим. До таких систем опалення відносяться наступні: 
1. Однотрубні проточні  з верхньої або нижньою  подачею води без замикаючих ділянок  
біля опалювальних приладів 
2.Системи опалення із значним циркуляційним тиском без встановлених на стояках  
регуляторів перепаду тиску. 
3. П – подібні стояки без замикаючих ділянок перед опалювальними приладами. 
 Влаштування регуляторів у вищенаведених випадках призводить до необхідності 
реконструкції системи опалення в цілому. 
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