
ТЕПЛИЙ ДІМ  www.teplydim.com.ua 

Вузол обліку теплової енергії 
 

   
Зображення: ПП «Аква Україна» 

 
У структурі квартплати вагому долю (60-70%) займає плата за опалення, холодну та гарячу 
воду, а також водовідведення. Це викликано тим, що розрахунки за користування теплом, 
холодною і гарячою водою ведуться у відповідності до нормативів, по яких кожен мешканець 
будинку, незалежно від віку, статі, кількості реального часу проживання у квартирі і т.і., якби 
витрачає певну кількість води і тепла, наприклад, 200 л холодної води на день. Фактичне 
споживання, з точки зору споживача менше, в той час, як постачальники тепла стверджують, що 
людина споживає насправді більше. Для визначення фактичного споживання теплової енергії 
необхідно встановлювати вимірювальну апаратуру, як на рівні будинку в цілому, так і на рівні 
квартири. При цьому слід пам‘ятати, що за існуючої системи розводки труб, облік холодної та 
гарячої води не є складною технічною проблемою, за винятком того, що в окремих квартирах 
прийдеться встановлювати по два теплолічильника холодної та гарячої води (на кухні і у ванній 
окремо), а от облік тепла у будинках з вертикальною розводкою за допомогою вузлів обліку 
теплової енергії (теплолічильників) є проблемою.  
      
Див. також Квартирний вузол обліку тепла 
  Принцип вимірювання 
  Розрахунок по показниках 
  Попередній розрахунок економічного ефекту від встановлення теплолічильника 
   
 
Вузол обліку теплової енергії (теплолічильник) – прийнятий в експлуатацію комплект приладів та 
обладнання, що забезпечує облік теплової енергії, а також контроль і реєстрацію значень 
параметрів теплоносія, на підставі яких проводяться операції купівлі-продажу теплової енергії. 
Прилади, які входять до вузлів обліку теплової енергії повинні бути занесені до Державного 
реєстру засобів вимірювальної техніки, допущених до застосування в Україні або такі, що 
пройшли державну метрологічну атестацію. 
 
До складу лічильника тепла, входить: обчислювач кількості теплоти; первинні перетворювачі 
витрати (електромагнітні, вихрові, ультразвукові або механічні); термоперетворювачі опору; 
перетворювачі надлишкового тиску (на замовлення споживача); блоки живлення витратомірів і 
датчиків тиску (за необхідності).  
 
Щоб встановити прилад обліку теплової енергії: 
 

- необхідно звернутися з письмовою заявою та отримати технічні умови на встановлення 
вузла обліку від теплопостачального підприємства, яке надає послугу. Термін видачі 
технічних умов — два тижні; 

- згідно з отриманими технічними умовами розробляється проект, який погоджується з 
теплопостачальною організацією. 

- при здачі приладу обліку теплової енергії створюється комісія: начальник дільниці, 
метрологічна служба, теплова інспекція, споживач та виконавець робіт. 
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Що дає установка теплолічильника? 
 

1. Облік фактично спожитої теплової енергії з реєстрацією параметрів теплоносія. 
2. Зменшення витрат на оплату за спожиту теплову енергію (в середньому до 30%) щодо 

розрахункових навантажень.  
 
Установка теплолічильника – це перший етап для проведення робіт з автоматичного 
регулювання теплової системи, що дасть реальну економію енергоресурсів (або додаткову 
можливість скорочення витрат на теплоспоживання). 
 
Встановлювати прилад обліку теплової енергії треба до початку опалювального сезону. 
Виконання робіт проводить організація, яка має відповідну ліцензію на здійснення таких робіт. 
Усі роботи мають виконуватися в міжопалювальний період, а здача в експлуатацію проводиться 
лише за наявності теплоносіїв. Вузол обліку теплової енергії рекомендується встановлювати з 
вузлом автоматичного регулювання. Супутня документація, яка надається замовнику при 
встановленні лічильника теплової енергії: технічні умови, проект, документація на прилади 
обліку, відповідні акти. 
 
Лічильник вимірює об’єм теплоносія, який пройшов трубами певного приміщення або цілого 
будинку. Температура теплоносія на подачі, відповідно до норм ДОСТУ, має бути 95-50 
градусів. А на звороті, коли вода виходить з будинку, — 70-40

0
С. Але ця норма не завжди 

дотримується. Лічильник рахує об’єм води, яка проходить трубами та батареями незалежно від 
її температури. Вдень, по мірі збільшення температури зовнішнього повітря, котельні 
зменшують температуру теплоносія, але кількість підігрітої води, яка пройшла через систему 
опалення, лічильник все ж фіксує. Тому у відносно теплі дні зранку, коли йдете з дому, можна 
перекрити кран подачі теплоносія або термостатичний клапан (у разі, якщо конфігурація 
системи опалення дає можливість здійснювати таке регулювання). У цьому випадку вода в 
опалювальні прилади поступати не буде або витрати води будуть суттєво зменшені, оселя не 
обігріватиметься або обігріватиметься частково. А ввечері його можна знову відкрутити. Також 
можна зменшити швидкість руху води у трубах, прикрутивши цей самий кран. Щоби прилад мав 
максимальну віддачу, необхідно дотримуватись таких умов: труби та батареї треба ізолювати 
від стін, щоб теплоносій грів повітря, а не стіни; необхідно утеплити двері та вікна, адже через 
вікно втрачається більше 30 % тепла; за батареями рекомендується встановити 
тепловідбиваючі екрани з пінофолу. 
 
 
Див. також Визначення витрат теплоносія і характеристики витратомірів 

Встановлення будинкових вузлів обліку теплової енергії 
Метрологічне забезпечення обліку використання теплової енергії систем 
теплопостачання 
Встановлення теплолічильника при горизонтальній і вертикальній розводці 
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