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       АНОТАЦІЯ 
 

Існуючі громадські будівлі, зокрема дитячі навчальні та дошкільні заклади, характеризуються  

незадовільним технічним станом вентиляційних систем або їх відсутністю, що є причиною 

недостатнього повітрообміну у будівлях. Через забруднення внутрішнього повітря вуглекислим газом 

мікрокліматичні умови у приміщеннях не можна вважати задовільними. Стан мікрокліматичних умов 

тісно пов’язаний з енергетичною ефективністю будівель. Низьких  рівень комфорту існуючих 

громадських будівель створює додаткові бар’єри впровадженню механізму ЕСКО. 

Основною метою цього дослідження є розробка пропозицій по впровадженню індивідуального 

автономного припливно-витяжного вентиляційного обладнання для покращення мікрокліматичних 

умов у локальних зонах систематичного та тривалого перебування дітей – у приміщеннях класів шкіл 

та ігрових і спальних приміщеннях дошкільних учбових закладів. При цьому важливою задачею є 

оцінка можливостей застосування недорогого моноблочного вентиляційного обладнання, що не 

потребує розробки складних проектів на їх встановлення, не має значних витрат на їх монтаж та не 

потребує високої кваліфікації при обслуговуванні. Але, обов’язковою умовою застосування локальних 

вентиляційних агрегатів є забезпечення їх енергоефективності шляхом використання утилізації тепла 

витяжного повітря. 

Особлива увага приділена питанням аналізу ринку автономних індивідуальних припливно-витяжних 

вентиляційних агрегатів-теплоутилізаторів в Україні та розробка основних критеріїв при прийнятті 

рішення про їх застосування. 

До складу проведеної роботи входить дослідження нормативної бази щодо забезпечення у 

приміщеннях не лише заданої температури повітря та концентрації вуглекислого газу, а і 

забезпечення нормативних значень швидкості струменів припливного повітря та допустимих 

відхилень значення температури у припливному струмені від температури у зоні перебування людей 

(виключення можливості протягів) та врахування цих факторів при підборі автономного 

вентиляційного обладнання та розробці режимів його експлуатації. 

Проведені  загальні оцінки техніко-економічних показників впровадження індивідуальних автономних 

вентиляційних агрегатів-теплоутилізаторів. Надані обґрунтування технічної та економічної доцільності 

локального впровадження автономних вентиляційних агрегатів-теплоутилізаторів.  

Проведений аналіз класифікації утилізаторів тепла вентиляційного повітря та надані рекомендації 

щодо використання термінів та визначень, що стосуються теплообмінних апаратів (теплоутилізаторів). 

Крім збору та аналізу інформації, що стосується недорогих автономних моноблочних вентиляційних 

агрегатів-теплоутилізаторів приведений огляд припливно-витяжного вентиляційного обладнання для 

систем вентиляції, що передбачає утилізацію тепла витяжного повітря від світового лідера – 

виробника вентиляційної техніки компанії «Вентиляційні системи» (ТМ ВЕНТС). 

Основним висновком виконаної роботи слід вважати висновок про низький рівень фактичного 

повітрообміну у громадських будівлях та про доцільність та обґрунтованість впровадження цільових 

програм по забезпеченню значного покращення мікрокліматичних умов у громадських будівлях і в 

першу чергу в дитячих закладах. При цьому зазначено, що розгляд питання підвищення повітрообміну 

поза сферою впровадження програм скорочення споживання енергії будівлями буде мати позитивну 

дію, як для скорочення споживання енергії, так для покращення мікрокліматичних умов.  

 
 

 

Парасочка С.О.  тел. (+380) 50 3277305    e-mail: tecom.ps@gmail.com 
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1. Вступ.  
Дитячі дошкільні навчальні заклади – це будівлі, в яких тривалий час перебувають діти. Від якості 

мікрокліматичний умов у цих будівлях залежить здоров’я дітей та ефективність навчальних процесів. 

 
Створення високого рівня мікрокліматичних умов у цих будівляї є першочерговою задачею. 

Мікроклімат – це комплекс фізичних факторів внутрішнього середовища приміщень, який впливає на 

тепловий обмін організму і здоров'я людини. До мікроклиматичних показників відносяться 

температура, вологість і швидкість руху повітря, температура поверхонь огороджувальних конструкцій 

та інтенсивність теплового випромінювання від внутрішніх поверхонь. 

Вплив комплексу мікрокліматичних факторів відбивається на теплових відчуттях людини і обумовлює 

особливості фізіологічних реакцій організму. Вплив параметрів мікроклімату, що виходять за межі 

нейтральних коливань, викликаює зміни тонусу м'язів, периферичних судин, діяльності потових залоз, 

впливає на механізм вироблення теплоти організмом людини. При цьому сталість теплового балансу 

досягається за рахунок значного напруження терморегуляції, що негативно позначається на 

самопочутті, працездатності людини, його стан здоров'я. 

Тепловий стан, при якому напруження системи терморегуляції незначне, визначається як тепловий 

комфорт. Він забезпечується в діапазоні оптимальних мікрокліматичних умов, в межах якого 

відзначається найменша напруга терморегуляції і комфортне тепловідчуття. Розроблено оптимальні 

норми мікроклімату, які повинні забезпечувати в лікувально-профілактичних і дитячих установах, 

житлових, адміністративних будівлях, а також на промислових об'єктах, де оптимальні умови необхідні 

за технологічними вимогами.  

Мікрокліматичні умови у приміщеннях забезпечуються функціонуванням систем опалення та 

вентиляції. Основною функцією систем вентиляції є забезпечення заданого повітрообміну у 

приміщеннях. 

 
 

  
Повітрообмін – це гігієнічний показник якості системи вентиляції закритого приміщення, виражений 

обсягом повітря, що подається в приміщення та видаляється з нього, в одиницю часу (зазвичай в 

кубічних метрах за 1 год) Інтенсивність повітрообміну вимірюється його кратністю - відношенням 

обсягу повітря, що подається та видаляється із приміщення.  
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Крім, згаданих  вище, показників, що формують мікроклімат, важливим показником, від якого залежить 

створення комфорту у приміщеннях, є чистота повітря, тобто відсутність забруднень внутрішнього 

повітря. Найбільш  значним  забрудненням внутрішнього повітря громадських будівель є вуглекисний 

газ.  

Атмосферне повітря містить у своєму складі велику кількість газів. Основну частину у складі повітря 

складає азот (70,08%), кисень становить 20,95%, аргон -0,93%,водяна пара – 0,5 – 4,0%, вуглекистий 

газ – 0,034% (340  ppn). 

Концентрації основної більшості газів в атмосферному повітрі є фактично постійними величинами. 

Виключенням являється волога та вуглекислий газ (СО2), процентна частка яких може суттєво 

змінюватись в залежності від оточуючих умов. Волога і вуглекистий газ для громадських приміщень є 

забрудненнями. Для приміщень, в яких може перебувати значна кількість людей, основним 

забрудненням є вуглекислий газ. Люди є основним джерелом виділення вуглекислого газу у 

приміщеннях. У будь-якому місці, де знаходяться люди – шкільні класи, дитячі садки чи заклади 

культури – всюди існує вірогідність перевищення норми вуглекислого газу (часто значних), як 

результат дихання людей. 

У місцях віддалених від міст, рівень СО2 у повітрі становить близько 0,035% (350  ppn). В таких умовах 

людина відчуває себе комфортно. Але в містах, особливо в закритих приміщеннях, вуглекислий газ 

може значно перевищувати норму.  

 

     

                                                               

                                                                                                                          
 

Вже доведено, що за умов концентрації вуглекислого газу на рівні 0,1 – 0,2% (1000 – 2000 ppn) 

вуглекислий газ стає токсичним для людини. Такі симптоми як головний біль чи слабкість виникають 

від надлишку вуглекислого газу. 

СО2 - 350 ppm 

Великі міста 

Малі міста 

Села 
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СО2 – 400 -450 ppm 

СО2 – 550 ppm та вище 



Особливу увагу слід приділити якості повітря, яким дихають діти в класах. Концентрація вуглекислого 

газу в повітрі класної кімнати може збільшитися в кілька разів до кінця заняття. Аналогічна картина 

має місце у дитячих садках. У дітей, що перебувають у приміщеннях з високою концентрацією 

вуглекислого газу, часто спостерігається важке дихання, задишка, сухий кашель і риніт, ці діти мають 

ослаблену носоглотку. Зростання концентрації вуглекислого газу в приміщенні призводить до 

виникнення нападів астми у дітей-астматиків. 

Рівень концентрації СО2 в повітрі класів протягои 6-ти уроків змінюється приблизно так, як показано на 

графіку: 
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Через підвищення концентрації вуглекислого газу в школах і вищих навчальних закладах збільшується 

число пропусків уроків учнями через хворобу. Респіраторні інфекції і астма є основними 

захворюваннями в таких школах. Підвищення концентрації вуглекислого газу в класі негативно 

впливає на результати навчання дітей, знижує їх працездатність. До будинків у яких порушений 

мікроклімат та накопичуються значна кількість алергенів застосовується термін «синдром хворого 

будинку» У таких приміщеннях висока концентрація СО2. 
 

  

Термін «синдром хворого будинку введений в обіг 
Всесвітньою організацією охорони здоров’я. У людей, 
що перебувають у таких будинках має місце головний 
біль, запаморочення, безсоння, симптоми втоми, 
утруднення дихання , зниження активності та 
працездатності. 
Серед причин виникнення такого синдрому – недос-
татній повітрообмін у приміщеннях. Визначається, 
навіть, кількісний критерій – норма свіжого повітря  - 
не менше 36 м3/год*люд, що в декілька разів вище, ніж 
у існуючих громадських будівлях. 

 

 

Необхідно зазначити, що людина не може існувати без вуглекислого газу так само, як і без кисню. 

Вуглекислий газ стимулює захисні функції організму людини, допомагає справлятись з фізичними та 

інтелектуальними навантаженнями. Але така дія СО2 на людський організм має місце лише при 

певних незначних дозах впливу СО2 на людину. При значних концентраціях СО2 починає згубно діяти 

на людей.  

6 



Всім знайоме відчуття «задухи» у приміщенні та симптоми з цим пов’язані – втомлюваність,  
сонливість, подразнюваність. Такий стан часто пов’язують з дефіцитом кисню. В дійсності частка 

кисню у складі повітря приміщень залишається незмінною. Стан «задухи» виникає у приміщеннях 

через зростання концентрації СО2. 

В різних країнах світу проведені дослідження, які показали, що навіть при низьких концентаціях 

вуглекислий газ стає токсичним через те, що впливає на клітинну мембрану та у крові людини 

відбуваються біохімічні зміни, такі як ацидоз (зміна кислотно-лужної рівноваги в організмі). Тривалий 

вплив ацидозу, в свою чергу, приводить до захворювань серцево-судинної системи, збільшенню ваги, 

зниженню імунітету, захворюванням нирок та діабету. Такий стан особливо небезпечний для дітей. 

Тому недопущення підвищення концентрації вуглекислого газу в школах та дошкільних закладах є 

особливо важливим. Надлишок СО2 – це не лише тимчасова сонливість чи нетривалий головний біль. 

Згубна дія низького повітрообміну  - це тяжкі закворювання, це вплив на здоров’я людей у 

національному масштабі. 

У багатьох країнах світу цій проблемі приділяється багато уваги. Так італійські вченні провели 

дослідження згідно з яким дві третини школярів в Європі відчувають на собі згубну дію вуглекислого 

газу. В США, Канаді  та країнах Європи якості повітря в дитячих закладах приділяється великка увага. 

Є спеціальні служби, які проводять заміри концентрацій СО2 та надають рекомендації по покращенню 

мікроклімату. 

В Україні такий контроль відсутній. При цьому якість мікроклімату у громадських будівлях постійно 

погіршується. 

 
Забезпечення мікрокліматичних умов у приміщеннях пов’язане із споживанням паливно-енергетичних 

ресурсів. Чим вищий рівень комфорту – тим вищий рівень споживання енергії. Теплова енергія 

використовується для компенсації витрат тепла огороджувальними конструкціями (зовнішні стіни, 

вікна, двері, покриття) та для нагріву зовнішнього повітря, що поступає у приміщення для їх 

вентиляції. Кількість теплової енергії, що використовується для нагріву зовнішнього повітря досить 

часто є співставною з кількістю тепла необхідного для компенсацї втрат тепла через огородження. За 

умов високої вартості енергоносіїв, це стало причиною значного зниження повітрообміну у 

громадських будівлях. 
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Процес зниження повітрообміну у громадських будівлях триває. На жаль, погіршенню 

мікрокліматичних умов у приміщеннях громадських будівель може сприяти введення механізму ЕСКО. 

Це є очевидним і вже підтверджується практикою. Бо досягнення скорочення споживання енергії без 

контролю забезпечення встановлених мікрокліматичних та санітарно-гігієнічних умов неминуче 

приводить до погіршення  умов комфорту. Не випадково у своїй праці «Перфоменс-контрактинг: 

новые горизонты» відомий ідеолог «американських ЕСКО-контрактів» Ширлі Хенсен застерігала, що 

без жорстких умов контролю мікроклімату інвестор не може втриматись від спокуси отримати 

економію за рахунок погіршення комфорту. Українські ЕСКО-контракти такого контролю не 

передбачають. 

Підвищення енергоефективності будівель на умовах ЕСКО-договорів при одночасному покращенні 

повітрообмінів будівель є речами несумісними або важкосумісними. В дійсності при удосконаленні 

механізму та методології встановлення базового рівня споживання енергії впровадження заходів по 

підвищенню повітрообміну на економічно вигідних для інвестора умовах цілком можливе. І такій шлях 

видається найбільш логічним. Але досвід показуєє, що Україна ще не готова працювати за власними 

національними стандартами (запозиченими в Європі). Тому потрібен інший, більш простий та 

зрозумілий шлях. Таким шляхом може бути впровадження цільових програм на державному та 

місцемо рівні з окремими статтями цільового фінансування. 

Впровадження таких програм виглядає цілком оправданим з економічної точки зору, бо важко 

переоцінити здоров’я людей, як і економічні втрати держави через хвороби її громадян. 

Усвідомлення необхідності та стратегічної важливості забезпечення пристойного рівня комфорту у 

будівлях є дуже важливою задачею, бо покращення мікроклімату має такий же  рівень пріоритету, як і 

проблема зниження споживання енергії. 

Параметри мікроклімату дуже тісно пов’язані між собою та з рівнем споживання енергії. Так, 

наприклад, збільшення повітрообміну у приміщенні може суттєво знизити концкентрацію СО2 у 

внутрішньому повітрі, але стати причиною зниження температури та підвищення  швидкості руху 

повітря (протяги). Така ситуація може навіть погіршити загальний рівень комфорту при одночасному 

підвищенні витрат енергоносіїв. Тому збільшення повітрообміну має відбуватись при максимальному 

використанні можливостей утилізації тепла витяжного повітря та забезпеченні недопущення 

понаднормативного зростання швидкості руху та відхилення від норми температури припливного 

повітря вище нормативних допустимих значень. 
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2. Нормативні параметри мікроклімату при опаленні та вентиляції приміщень.  
 

Мікроклімат приміщення – це умови внутрішнього середовища, що впливають на тепловий обмін 

людини з оточенням шляхом конвекції, теплопередачі, теплового випромінювання та випаровування 

вологи. Ці умови визначаються поєднанням температури, відносної вологості та швидкості руху 

повітря, температури оточуючих людину поверхонь та інтенсивністю теплового (інфрачервоного) 

опромінення. 

До параметрів мікроклімату приміщень громадських будівель доцільно віднести концентрацію у 

внутрішньому повітрі приміщень вуглекислого газу. 
 

Згідно вимог ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення вентиляція та кондиціонування» нормування параметрів 

мікроклімату має декілька рівнів вимог: 

x оптимальні – поєднання параметрів мікроклімату, які при тривалому та систематичному 

впливі на людину забезпечують зберігання нормального стану організму без активізації 

механізмів терморегуляції; вони створюють відчуття теплового комфорту та забезпечують 

передумови для високого рівня працездатності; 

x підвищені оптимальні − оптимальні мікрокліматичні умови у приміщеннях з дуже чутливими та 

слабкими людьми з особливими потребами, такими як: інваліди, хворі, маленькі діти та люди 

похилого віку; 

x допустимі – поєднання параметрів мікроклімату, які при тривалому та систематичному впливі 

на людину можуть викликати зміни стану організму, що швидко минають і нормалізуються, але 

супроводжуються  напруженням  механізмів терморегуляції в межах фізіологічної адаптації; 

при цьому не виникає ушкоджень або порушень стану здоров'я, але можуть спостерігатися 

дискомфортні тепловідчуття, погіршення самопочуття та зниження працездатності. 
 

Для шкіл,  дитячих садків та закладів  охорони здоров’я має застосовуватись найвищий рівень вимог – 

підвищено оптимальні мікрокліматичні умови. 
 

  

Раніше в рамках Проекту UNDP – GEF: «Усунення бар’єрів для сприяння 
інвестиціям в енергоефективність громадських будівель в малих і середніх містах 
України шляхом застосування механізму ЕСКО» були проведені «… дослідження 
факторів, що впливають на формування та встановлення базового рівня 
споживагння енергії…». При виконанні цієї роботи було досліджено та доведено, 
що у  значній частині громадських будівель, зокрема у школах та дитячих садках, 
не забезпечуються не лише підвищені оптимальні, а і оптимальні параметри 
мікроклімату.  Більше того, фактично у всіх громадських будівлях повітрообмін 
не відповідає навіть вимогам допустимих параметрів мікроклімату.  
 

 

 

 

Розглянемо нормативи параметрів мікроклімату для приміщень класів шкіл та для приміщень груп та 

спальних кімнат дитячих садків у відповідності  до вимог одного із основних  нормативних  документів 

ДБН В.5-67:2013 «Опалення, вентиляція  та кондиціювання». 
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Нормативи температури внутрішнього повітря 
 

Умови мікроклімату Діапазон температур в  
опалювальний період, оС 

Підвищені оптимальні 21,0 – 23,0 
Оптимальні 20,0 – 24,0 
Допустимі 19,0 – 25,0 

 
Умови мікроклімату Діапазон температур в  

теплий період, оС 
Підвищені оптимальні 23,5 – 25,5 
Оптимальні 23,0 – 26,0 
Допустимі 22,0 – 28,0 

 
Нормативи відносної вологості внутрішнього повітря 
 

Умови мікроклімату Діапазон відносної 
вологості, % 

Підвищені оптимальні 30 – 50 
Оптимальні 25 – 60 
Допустимі 20 – 70 

 
Нормативи витрат зовнішнього (чистого) повітря* 
 

Умови мікроклімату Витрати зовнішнього 
повітря, дм3/*сек*люд; 

[м3/год*люд] 
Підвищені оптимальні 10;  [36,0] 
Оптимальні 7;   [25,2] 
Допустимі 4;   [14,4] 

 

*) – Для спрощення прийнято, що будівельні забруднення у приміщеннях відсутні. В разі наявності 
будівельних забруднень у приміщеннях норма витрат  зовнішнього повітря може бути збільшена на 5-15% 
 
Нормативи допустимої концентрації СО2 у внутрішньому повітрі 
 

Умови мікроклімату Діапазон концентрацій СО2 
(понад рівень у зовнішньому 

повітрі), ppm 
Підвищені оптимальні ≤ 400 
Оптимальні 400 – 600 
Допустимі 600 – 1000 

 

 
Важливими факторами, що впливають на відчуття комфорту є швидкість руху припливного потоку 
повітря, що поступає у приміщення від системи припливної вентиляції та відхилення температури 
припливного повітря від середньої внутрішньої температури у приміщенні. Чим вища швидкість  руху 
повітряного потоку і чим більше відхилення від середної температури повітря у приміщенні 

Холодний період 

Теплий період 
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температури повітря у припливному потоці повітря, тим більше відчуття дискомфорту та більша 
вірогідність простудних захворювань  для людей, що знаходяться у приміщенні. 
Значення максимально допустимої швидкості повітря залежить від ступені турбулентності (Tu) та 
норматива середньої температури у приміщенні. 
 

Норматив максимально допустимої швидкості повітря у відповідності  до вимог ДБН В.2.5-67:2013  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Турбулентість – це явище, яке полягає в тому, що при збільшенні швидкості руху повітря створюються 
багаточисельні нелінійні хвилі без наявності зовнішніх факторів збурювання. Показники 
турбулентності залежать від  характеристик повітровипускних пристроїв та зростають із збільшенням 
швидності потоку повітря. 
Чим вища швидкість повітряного потоку на виході із повітровипускного пристрою припливної системи, 
тим вищою буде рухомість повітря у всьому  об’ємі приміщення. Чим вище ступінь турбулентності 
повітряного потоку, тим нижчою має бути допустима швидкість повітря. 
 

 
 

Аналіз приведених вище графіків показує, що при середній темпе-
ратурі у приміщенні 22 оС та середній ступені турбулізації 30% 
максимально допустима швидкість повітря має бути не вище: 

- підвищені оптимальні мікрокліматичні умови……….0,12 м/сек; 
- оптимальні мікрокліматичні умови ……………………0,20 м/сек 
- допустимі мікрокліматичні умови ……………………..0,28 м/сек 

 

 

При високій ступені турбулізації значення максимально допустимої швидкості повітря будуть значно 
нижчими. 
Для подальшого аналізу приймемо, що температура повітря в класах, групах та спальних дитячих 
садків в холодний період року має становити 22 оС для всіх умов мікроклімату (допустимі, оптимальні, 
підвищено оптимальні), а ступінь турбулізації близько 30 - 40% (точне встагвлення ступіні турбулізації 
повітряного потоку є доволі складною задачею, тому приймемо середнє значення ступіні турбулізації). 
Тоді максимально допустима швидкість повітря (Vп) у приміщенні може бути прийнята на рівнях: 

 

Умови мікроклімату Максимально допустима швидкість 
повітря у приміщенні, м/сек 

Підвищені оптимальні 0,11 – 0,12 
Оптимальні 0,18 – 0,20 
Допустимі 0,24 – 0,28 
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Згідно пункт 5.6  ДБН В.5-67:2013 максимальна швидкість руху припливного повітря на його вході в 
зону обслуговування (зону перебування людей) визначається за формулою:  Vn = Кп * V п,  м/сек 
      де,  Vп – нормативна швидкість повітря, м/сек; 
              Кп – коефіцієнт переходу від нормативної швидкості руху повітря в приміщенні до 
максимально допустимої швидкості у струмені припливного повітря. 
Коефіцієнт  Кп визначається згідно з додатком Ж до ДБН В.5-67:2013: 
 

Умови мікроклімату Розташування людей у приміщенні Кп 

Підвищені оптимальні   
Оптимальні Зони прямої дії струменю повітря: 

- початкова…………………………….. 
- основна………………………………. 

 
1,0 
1,2 

Допустимі Зони прямої дії струменю повітря: 
- початкова………………………… 
- основна…………………………….. 

 
1,0 
1,4 

 

Максимально допустима швидкість руху повітря в струмені припливного повітря при розташуванні 
людей в основній зоні (для варіанта встановлення вентиляційного агрегата у верхній зоні приміщення) 
становить: 

 
Умови мікроклімату 

Максимально допустима швидкість 
повітря в струмені припливного 

повітря, м/сек 
Підвищені оптимальні (0,11 – 0,12)*1,0 = 0,11 – 0,12 
Оптимальні (0,18 – 0,20)*1,2 = 0,22 – 0,24 
Допустимі (0,24 – 0,28)*1,4 = 0,34 – 0,40 

 
Швидкість руху повітря у припливному струмені  має бути не більше, ніж на 20-40% вище за 
допустиму швидкість повітря у приміщенні 

 
Норматив допустимих відхилень температури припливного повітря від температури повітря у 
приміщенні  у відповідності  до вимог ДБН В.2.5-67:2013  
При застосуванні вентиляційних агрегатів з утилізацією тепла витяжного повітря без додаткового 
нагріву припливного повітря температура струменю припливного повітря буде нижчою від 
температури повітря у зоні перебування людей. 
Мінімально  допустима температура припливного повітря tn оС визначається за формулою: 
                                                                                                                                                 tn  = tн - ∆t  оС. 
де, tн – нормативна температура повытря у примыщенны в зоны перебування людей; 
     ∆t   - допустиме відхилення значення температури у припливному струмені від температури у зоні 
перебування людей. 
Значення  ∆t визначається згідно з додатком И до ДБН В.5-67:2013: 
 

Умови мікроклімату Розташування людей у приміщенні ∆t 
Підвищені оптимальні   
Оптимальні зони прямої дії струменю повітря………… 

поза зоною прямої дії струменю…………. 
1,0 
1,5 

Допустимі зони прямої дії струменю повітря………… 
поза зоною прямої дії струменю…………. 

1,5 
2,0 

 

Температура припливного повітря у зимовий період може бути не більше, 
ніж на 1-2 оС нижче температури повітря у зоні перебування людей. 

 

Приведені нормативи доволі жорсткі та навіть можуть здаватись завищеними, а можливо і є дещо 
завищеними. Але це  нормативи. 

!!
! 

!! 
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3. Оцінка повітрообміну існуючих будівель шкіл та дитячих дошкільних навчальних 
закладів. 

 

Проведені енергетичні аудити дитячих дошкільних навчальних закладів та шкіл (в тому числі 

енергетичні аудити, що виконані в дитячих садках та  школі міст Канів та Житомир в рамках Проекту 

UNDP – GEF «Усунення бар’єрів для сприяння інвестиціям в енергоефективність громадських 

будівель малих і середніх містах України  шляхом застосування механізму ЕСКО») показали, що 

фактичний повітрообмін будівель дитячих навчальних закладів значно нижчий нормативів, 

встановлених ДБН В.5-67:2013 «Опалення, вентиляція, кондиціонування»;  ДБН В.2.2-3:2018 

«Начальні заклади»;  ДБН В.2.2-4:2018 «Дошкільні навчальні заклади». 

Фактичні середні повітрообміни у будівлях закладів, що обстежувались, визначались шляхом аналізу 

теплових балансів будівель, проведення візуальних обстежень, проведення опитувань персоналу 

будівель та проведенням окремих інструментальних вимірів. Фактичні повітрообміни будівель шкіл та 

дитячих садків оцінюються на рівні 20-30% від потреби у повітрообміні для забезпечення оптимальних 

мікрокліматичних параметрів у приміщеннях. 

 

В той час, коли  згідно сучасних нормативних вимог дитячі садки та інші дитячі заклади мають бути 

віднесені до підвищено оптимального рівня мікрокліматичних умов, фактичний повітрообмін дитячих 

садків та шків в значній частині будівель має рівень нижче допустимого. 

Причиною такого незадовільного стану повітрообмінів є: 

� Частковий або повний демонтаж обладнання припливних систем вентиляції, змонтованих при 

будівництві будівель; 

�  Частковий або повний демонтаж витяжних систем вентиляції з механічним спонуканням 

(обладнаних вентиляторами) або припинення їх експлуатації; 

� Виведення з під контролю служб експлуатації будівель витяжних систем вентиляції з 

природним спонуканням – не виконується перевірка дієздатності систем, прочищення 

вентиляційних каналів та відсутній контроль за недопущенням практики «заклеювання» 

вентиляційних решіток шпалерами при виконанні ремонтів класів; 

� Лімітування (обмеження) споживання теплової енергії будівлями, що є причиною перекриття 

вентиляційних каналів і решіток з метою збереження тепла; 

� Встановлення герметичних вікон (склопакетів) без можливості інфільтрації зовнішнього 

повітря. 
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Для кількісної оцінки повітрообмінів прийняте таке поняття, як кратність повітрообміну. Кратність 

повітрообміну приміщення – це відношення годинного об’єму повітря, що подається у приміщення та 

видаляється із приміщення  до внутрішнього об’єму приміщення. 

Оцінка співвідношення фактичного та нормативного повітрообмінів для умовної школи та  дитячого 

садка привдена на графіку: 
 

 Фактичний 0,25

Допустимі умови 0,7

Оптимальні умови 1,1

Підвищено оптимальні 1,5

Згідно КТМ 204 1

0,25

0,7
1,1 1,5 1,0

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

2,2

2,4

2,6

2,8

3

Фактичний Допустимі 
умови

Оптимальні 
умови

Підвищено 
оптимальні

Згідно КТМ 204

Кр
ат

ні
ст

ь п
ов

ітр
оо

бм
ін

у

Оцінка повітрообміну будівлі дитячого навчального 
закладу, крат

*

  
*) – згідно діючих нормативів 1994 року - «Норми та вказівки по ноормуванню витрат палива та теплової енергії….» КТМ-
204 Україна 244-94 

 

Як видно з графіка, фактичні повітрообміни у дитячих освітніх та дошкільних закладах значно нижчі 

норми. Аналогічна картина має місце і в школах та інших громадських будівлях. Тому актуальним є 

проведення модернізації припливно-витяжної вентиляції громадських будівель.  

Відновлення функціонування існуючих систем механічної вентиляції, в тому числі припливних 

вентиляційних систем з підігрівом припливного повітря, є недоцільним з причин їх технічної 

недосконалості та в більшості випадків і неможливим. 

Системи припливно-витяжної вентиляції дитячих закладів та шкіл потребують повної заміни з метою 

забезпечення підвищених оптимальних параметрів мікроклімату, захисту дітей від підвищеної 

концентрації вуглекислого газу у приміщеннях та забезпечення високої енергетичної ефективності 

будівель. 

Для отримання об’єктивної оцінки стану мікроклімату у дитячих закладах та інших громадських 

будівлях необхідне проведення цільових досліджень фактичного стану мікроклімату у будівлях.  

Впровадження енергоменеджменту та зокрема автоматизованого постійного моніторингу споживання 

енергії, навіть при його дуже високому технічному рівні, але без контролю параметрів мікроклімату 

(зокрема концентрації СО2) може виявитись не лише не достатньо ефективним, а і стати джерелом 

необ’єктивної інформації про стан енергоефективності будівлі. 
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4. Оцінка можливих варіантів щодо покращення якості повітря у школах та дитячих 
дошкільних навчальних закладах. 
 

Плануючи модернізацію вентиляції будівлі необхідно розуміти, що це складний комплекс 

вентиляційних систем і пристроїв, які взаємодіючи між собою, обслуговують всі приміщення будівлі. 

Будівлі, що призначені для перебування в них людей, не можуть існувати без систем вентиляції. У 

будівлях має забезпечуватись погоджений рівень повітрообміну та забезпечений організований рух 

повітря від більш «чистих» приміщень у бік «забруднених» приміщень або приміщень, що мають 

неприємні запахи. Особливо важлива ця вимога для медичних закладів, де є можливою наявність 

інфекцій. 

Для ілюстрації скористаємось ДБН В.2.2-4:2018 «Дошкільні навчальні заклади», який містить перелік 

приміщень дитячого закладу та основні вимоги до організацію повітрообміну у цих будівелях. 

 

 

 

 

Як видно з приведеної таблиці перелік 

приміщень досить великий, повітрообміни 

мають відповідати вимогам забезпечення 

підвищених оптимальних умов мікроклі-

мату. 
 

Вентиляційні системи будівель відносяться 

до складних інженерних систем, що мають 

підвищений перелік вимог. Це пояснюється 

тим, що забезпечуючи мікрокліматичні 

умови, вентиляційні системи впливають на 

здоров’я людей. Системи вентиляції не 

мають створювати шляхи поширення 

пожежі, вони мають запобігати поширенню 

по будівлі забруднень  та запахів. 
 

Для забезпечення нормативних вимог щодо створення мікрокліматичних умов у приміщеннях дитячих 

закладів згідно розділу 2 цього Звіту необхідно забезпечити функціонування відповідних інженерних 

систем, в тому числі вентиляційних. Технічні вимоги до систем вентиляції та параметрів мікроклімату, 

що мають забезпечити згадані системи вентиляції, визначаються такими нормативними документами: 

ДБН В.5-67:2013;  ДБН В.2.2-3:2018;  ДБН В.2.2-4:2018. 

Вирішення питань вентиляції будівель має бути комплексним з технічної точки зору та виконуватись 

збалансовано для всіх приміщень будівель. При цьому мають бути враховані такі вимоги: 

� забезпечення погоджених мікрокліматичних умов у приміщення; 

� забезпечення високого рівня енергетичної ефективності будівлі; 

� забезпечення протипожежних вимог та вимог охорони прації; 

� забезпечувати низький рівень шуму; 

Враховуючи сказане вище необхідно відмітити, що повна модернізація системи припливно-витяжної 

вентиляції із урахуванням приведених вище вимоги та з улаштуванням центральних систем 

припливної вентиляції з підігрівом припливного повітря та ефективними технічними засобами 

утилізації тепла витяжного повітря – це досить складний та дорогий технічний захід, який крім 
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впровадження інженерних систем потребує  проведення досить суттєвих об’ємів загальнобудівельних 

робіт. 

            
 

Існуючий стан шкіл та дитячих дошкільних навчальних закладів характеризується низьким рівнем 

комфорту та одночасно підвищеним рівнем споживання енергоресурсів. Практично всі будівлі учбових 

закладів потребують термомодернізації і, в першу чергу, ефективного теплового захисту огороджень: 

зовнішніх стін, вікон та дверей, покриття будівель та перекриття над неопалювальними технічними 

підпіллями. Вартість таких робіт висока, а сучасний стан економіки країни не забезпечує інвестиційної 

привабливості  фінансування реалізації масштабних проектів термомодернізації. Термін повернення 

інвестицій  в термомодернізацію будівель в сучасних умовах становить 15-20 років. При цьому 

виконання робіт  по  модернізації  вентиляції не враховане.  Вартість повноцінної модернізації вен- 

 

тиляції достатньо висока. 

Тому включення до складу 

першочергових робіт з про-

ведення комплексної термо-

модернізації заходів по пов-

ноцінній і повній модернізації 

систем вентиляції на цьому 

етапі неможливе. 

 

 

Крім того існують певні складнощі та неузгодженість у питаннях формування базового рівня при 

впровадженні заходів, що передбачають збільшення повітрообміну. 

  

Капітальні витрати на впровадження повнофункціональних комплексів вентиля-
ційних систем у будівлях дійсно досить високі. Крім того існують досить 
завищені очікування витрат енергії на забезпечення необхідних повітрообмінів.   
В дійсності для технічно кваліфікованих інвесторів існують реальні шляхи 
досягнення високої ефективності забезпечення оптимальних мікрокліматичних 
умов: 

x по-перше, це використання високоефективних теплоутилізаторів. 
x по-друге, це використання можливостей автоматизації вентиляційних 

систем – використання датчиків концентрації вуглекислого газу та 
частотного регулювання вентиляторів. 

Сучасне вентиляційне обладнання відкриває можливості для оптимізації 
вентиляції приміщень. Високий рівень концентрації СО2 носить певним чином 
піковий характер та має місце у місцях скупчення людей – не одночасно у всіх 
приміщеннях та не на протязі всього дня. Забезпечення відповідності 
потужності вентсистем фактичній концентрації СО2 у приміщеннях запобігає 
необґрунтованим витратам енергії та сприяє покращенню техніко-економічних 
характеристик систем вентиляції.. 
 

 

Приклад економічного аналізу 
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Складається досить непроста ситуація, при якій, з одного боку, необхідність покращення 

мікрокліматичних умов у громадських будівлях є невідкладною, а з іншого боку для масштабного 

вирішення цієї проблеми відсутні фінансові ресурси. 

Ситуація змушує шукати шляхи покращення мікрокліматичних умов перебування дітей у приміщеннях 

дитячих закладів. На першому етапі доцільно розглядати можливість покращення мікрокліматичних 

умов в основних приміщеннях перебування дітей в навчальних закладах – в класах, приміщеннях груп 

та спальних приміщеннях з використанням автономних припливно-витяжних вентиляційних агрегатів.  

Мова йде про створення локальних зон з покращеним мікрокліматом. 

Такий вид вентиляції не можна розглядати, як такий, що повністю відповідає всім умовам 

оптимального рівня мікроклімату. Така вентиляція може бути перехідним варіантом покращення 

мікроклімату в умовах відсутності достатніх інвестиційних можливостей. 

Системи вентиляції для створення комфортних умов у приміщеннях потребують великої кількості 

енергії, навіть для локальних систем. Чим вищий рівень комфорту, тим більші витрати енергії. Тому 

індивідуальні вентиляційні агрегати повинні мати високий рівень енергетичної ефективності. 

Необхідний рівень енергетичної ефективності може бути досягнутий за рахунок використання 

індивідуальних припливно-витяжних вентиляційних агрегатів, оснащених утилізаторами теплової 

енергії. 

Впровадження індивідуальних автономних вентиляційних агрегатів, оснащених теплоутилізаторами, в 

Україні вже почалось. Ці вентиляційні агрегати отримали назву РЕКУПЕРАТОРИ. Впровадження 

«рекуператорів» носить дещо стихійних характер, про що всідчить ряд факторів, зокрема якість 

технічної документації, що надається виробниками та постачальниками цих «рекуператорів». 
 

Одним із питань, що є метою цієї роботи є експрекс-дослідження ринку «рекуператорів», дослідження 

умов їх впровадження та розробка рекомендацій по їх впровадженню для створення локальних зон 

покращеного мікроклімату. 
 

 
 

Основною складовою частиною автономних вентиляцій агрегатів («рекуператорів») є теплоутилізатор. 

Пункт 3.54 ДБН В.2.5-67:2013 дає таке визначення теплоутилізатора: 
 

  

Теплоутилізатор - теплообмінний апарат, у якому теплота чи холод 
(можливо також і волога) передаються з одного потоку повітря до іншого, 
або безпосередньо, або шляхом використання проміжного теплоносія.                                     

 

 

Теплоутилізатор – це теплообмінний апарат. Проведемо короткий аналіз термінології щодо теплообмінних 

апаратів.  Звернемось до класичної теплотехніки за роз’ясненнями щодо теплообмінних апаратів. 

Теплообмінний апрарат – це пристрій для перенесення теплоти від одного теплоносія до іншого. У випадку, 

що розглядається в теплообмінному апараті (теплоутилізаторі) відбувається теплообмін між двома 

середовищами (теплоносіями) – витяжним та припливним повітрям. 

За принципом дії вентиляційні теплоутилізатори можуть бути рекуперативними, ренегативними та 

рекуперативними з проміжним теплоносієм. 

Згідно ДБН В.5-67:2013 класифікація теплоутилізаційного обладнання має такий вигляд: 

Категорія  Принцип роботи теплоутилізатора 
Категорія І Рекуперація 
Категорія ІІ Теплоутизізатор з проміжним теплоносієм 

 Категорія ІІІ Регенерація (теплообмінники, що містять 
акумулювальну масу) 
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Найбільш поширеними теплоутилізаторами, що застосовуються в вентиляції, є рекуперативні 

теплоутилізатори. Але це не єдиний тип теплоутилізаторів.  
 

На жаль, багато виробників теплоутилізаційного обладнання ігнорують встановлену класифікацію та 

визначення понять. Нижче приведені визначення одного із давніх словників  - це класичні визначення. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Визначення «рекуператор» від лат recuperator , що означає «той, що повертає». Значення цього 

латинського слова стало причиною того, що незважаючи на встановлене ДБН В.2.5-67:2013 загальне 

визначення «теплоутилізатор», назву «рекуператор» почали отримувати всі теплообмінні апарати, що 

застосовуються у вентиляційній техніці.  

В класичній теплотехніці визначення «рекуператор» позначає групу теплообмінних апаратів, в яких 

теплопередача від одного теплоносія до іншого здійснюється через стінку, що розділяє ці теплоносії. 

На відміну від рекуператора регенератор містить у своїй конструкції акумулятор теплової енергії з 

яким періодично (по черзі) контактують теплоносії.  

Розглянемо особливості окремих типів теплообмінних апаратів (в т.ч. теплоутилізаторів) 
 

Рекуперативні теплоутилізатори. 
Потоки припливного та витяжного повітря  рухаються по різні сторони стінки (платини), що розділяє ці 

потоки. Пластини рекуперативного теплоутилізатора, через які здійснюється теплообмін, 

виготовляються із тонколистового алюмінію, міді чи нержавіючої сталі. Потоки припливного та 

витяжного повітря рухаються по великій кількості каналів, утвореними цими пластинами. Змішування 

потоків повітря виключається.  Ефективність таких теплоутилізаторів може бути на рівні 50-80%. 
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Іншим видом рекуперативного теплоутилізатора може 

бути трубчатий рекуператор, який широко використо-

вується у вентиляційних агрегатах – теплоутилізаторах, 

що призначені для встановлення безпосередньо в стінах 

будівель. 

 
Регенеративні теплоутилізатори. 
Ці теплоутилізатори є менш поширеними, але вони доволі часто застосовуються в центральних 

системах вентиляції. Регенераторивні теплоутилізатори мають вищу ефективність та забезпечені 

можливістю автоматичного регулювання теплової потужності. 

В цих теплоутилізаторах теплота від потоку витяжного повітря до потоку припливного повітря 

передається через пустотілий циліндричний барабан – ротор, що обертається. 

                    
Внутрішній об’єм ротора наповнений щільно вкладеною металевою фольгою або дротом. Це 

заповнення ротору пропускає через себе повітря, акумулює тепло  одного потоку та  віддає його 

іншому потоку. Матеріал фольги або дроту – мідь, алюміній або нержавіюча сталь. 

Ротор має горизонтальну вісь обертання привідного валу, що обертається електродвигуном. 

Коефіцієнт ефективності 75 – 90% в залежності від швидкості обертання та температури припливного 

та витяжного повітря. 

Недоліком регенеративного теплоутилізатора є можливість часткового незначного (до 2-3%) 

змішування потоків. Для громадських будівель таке змішування є допустимим та не суперечить 

санітарним нормам. 

Регенеративні теплоутилізатори, що обертаються є більш дорогими. В той же час їх застосування є  

доцільним через високу ефективність та можливість передачі вологи від витяжного повітря до 

припливного, що особливо важливо в зимовий період (не допускає суттєвого зниження вологості 

повітря в приміщенні зимою). 

Регенеративні роторні теплоутилізатори в автономних припливно-витяжних вентиляційних агрегатах 

не застосовується. Але принцип регенерації в автономних індивідуальних агрегатах застосовується 

шляхом використання спеціального керамічного теплового акумулятора та реверсної подачі повітря. 

Кожну хвилину змінюється напрямок потоку – через акумулятор проходить то витяжне, то припливне 
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повітря. Застосування цього принципу для автономних агрегатів-теплоутилізаторів застосовується 

для досягнення високої ефективності (до 90%) та можливості утилізації вологи витяжного повітря. 
 

Рекуперативні  теплоутилязатори з проміжним теплоносієм. 
Такий теплоутилізатор складається з двох теплообмінників-калориферів (рекуперативних 

теплообмінників), з’єднаних трубопроводом.  

 

 

Через наявність проміжного теплоносія коефіцієнт 

ефективності відносно низький та складає 45-55%, 

але перевагою таких теплоутилізаторів є можливість 

передачі утилізованого тепла на значну відстань. Від 

калорифера до калорифера тепло передається 

рідним теплоносієм – водою або розчином 

антифризу.  

 

 

ДБН «Опалення, вентиляція та кондиціювання» встановлює обов’язковіть застосування утилізаторів 

на вентиляційних системах будівеоль та вимоги до їх мінімальної ефективності: 
 

Кількість 
робочих годин 

за рік 

Мінімальний коефіцієнт ефективності теплоутилізації для різних 
значень витрати зовнішнього повітря, м3/сек  [м3/год] 

0,55-1,39 [1980-5000] 1,39-2,78 [5000-10000] 2,78-6,94 [10000-25000] 
до 2000  - 0,4 0,43 

2000 - 4000 0,4 0,43 0,47 
4000 - 6000 0,43 0,45 0,5 

 

Незважаючи на чітку визначеність вимог, термінології та критеріїв застосування теплоутилізаторів 

досить часто у рекламних проспектах та на сторінках Інтернет можна зустріти багато некоректних 

формулювань та відвертих нісенітниць: 
 

 

Рекуператор – устройство предназначеное для одновременного 
обеспечения притока-вытяжки воздуха, работающее по принципу 
бесконтактного смешивания тепла и холода. Потоки воздуха не 
перемешиваются – холодный поток нагревается, а теплый 
охлаждается. В холодное время года рекуператор возвращает тепло, а 
летом препятствует проникновению жары…. 

 

? 
 

 

  Роторні рекуператори - другий за поширеністю вид реку-
ператорів, що застосовуються у системах припливно-витяжної 
вентиляції. Принцип його дії полягає у проходженні повітряних потоків 
припливного і витяжного повітря через спеціальний обертовий 
роторний теплообмінник.  

 

? 

 
 

  

 

 

На сьогоднішній день використовуються три види рекуператорів: 
- пластинчаті; 
- роторні; 
- рециркуляційні водяні. 

 

? 
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Термін «рекуператор» вже фактично повністю замінює термін «теплоутилізатор». Можливо в цьому 

немає нічого страшного. Значення багатьох визначень з часом корегуються. Але в даному випадку 

очевидним є те, що така заміна понять визначення відбувається з причин низького професіоналізму та 

незнання нормативної бази людьми, причетними до цієї справи. В основі назви має бути передбачене 

нормативами слово ТЕПЛОУТИЛІЗАТОР. 

Зважаючи на сказане вище, необхідно підкреслити, що для теплоутилізаторів, які необґрунтовано 

отримали узагальнену назву «рекуператор» та  є об’єктом цього дослідження, більш доцільною може 

бути назва: «індивідуальний автономний вентиляційний припливно-витяжний агрегат – 

теплоутилізатор». Або скорочено: «вентиляційний агрегат – теплоутилізатор». 
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5. Аналіз пропозицій автономних індивідуальних вентиляційних припливно-витяжних 
агрегатів – теплоутилізаторів на ринку України.  

 

Перед проведенням аналізу ринку теплоутилізаторів розглянемо основні характеристики приміщень, в 

яких мають бути встановлені теплоутилізатори. Значна частина приміщень класів шкіл та груп у 

дитячих садках, в яких передбачається встановлення вентиляційних агрегатів-теплоутилізаторів, 

мають певні особливості. 

1. Будівлі  дитячих садків та шкіл, як правило, мають високі значення коефіцієнтів скління фасадів. 

Тому у частині приміщень фасадні стіни практично на 90-95% заповнені склінням. Ця обставина 

ускладнює встановлення вентагрегатів-теплоутилізаторів на фасадних стінах та потребує 

особливої уваги при встановленні теплоутилізаторів та підготовці пропозицій по їх встановленню. 

     
2. В практиці впровадження вентиляційного обладнання широко застосовується варіант його 

встановлення у просторі підшивної стелі чи просто на стелі. При такому встановленні викорис-  

 

товуються повітроводи та пристрої розподілення 
повітря. Цей варіант встановлення  теплоутилізаторів, 
як правило, потребує виконання певного об’єму 
загальнобудівельних робіт.  
Незважаючи на те, що такий варіант практично 
являється типовим, в даному випадку застосування 
цього виду встановлення обладнання значно 
ускладнить ситуацію через відсутність підшивних 
стель, відносно невелику висоту приміщень та 
обмежений бюджет. 

 

3. Мова йде про встановлення вентиляційних агрегатів у приміщеннях перебування дітей, де діти 

займають всю площу приміщення, або переміщаються по всій площі приміщень. Ця  обставина 

суттєво відрізняє ці приміщення від житлових чи офісних приміщень, в яких дорослими людьми, на 

відміну від дітей, умовно та свідомо визначаються зони дії струменів припливного повітря та зони 

перебування людей. 

 

Для запобігання створення зон протягів 
перевага має надаватись вентиляційним 
агрегатам, що мають направленість 
припливного струменю вгору. Крім того 
встановлення вентиляційних агрегатів в 
нижній зоні приміщень може бути 
дозволене лише, як виняток при 
впровадженні спеціальних захисних 
заходів. 

Теплоутилізатор
Фільтри 
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При проведенні аналізу ринку вентиляційних агрегатів-теплоутилізаторів, в першу чергу,  
розглядаються теплоутилізатори, що відповідають приведеним вище умовам їх застосування. Крім 

того розглядаються вентагрегати-теплоутилізатори, що мають потужність, що відповідає прийнятим 

умовам застосування. Додатковою умовою є відносно невисока вартість агрегатів-теплоутилізаторів. 

В розділі 6 Звіту проведе обґрунтування застосування припливно-витяжних вентиляційних агрегатів-

теплоутилізаторів з точки зору об’єму повітрообміну для класів шкіл та приміщень груп дитячих садків. 

Проведений аналіз показав, що витрати повітря для вентиляційних агрегатів мають становити 100 – 

250 м3/год. Виходячи із сказаного саме такий діапазон продуктивності агрегатів є предметом 

дослідження. 
 

Читаючи рекламні проспекти на «рекуператори» можна звернути увагу, що ці вентиляційні агрегати 

досить часто розглядаються, як засіб боротьби з вологою. В інших рекламних проспектах відмічають 

можливість теплоутилізаторів виконувати функцію утилізації вологи, тобто можливість повернення її у 

приміщення.  

Згадані можливі функції теплоутилізаторів щодо вологи виглядають, як взаємовиключні функції. В 

дійсності важливими є  як перша, так друга функція теплоутилізаторів.  
 

  

В зимовий період відносна вологість повітря за рівнем оптимальних та 

підвищених оптимальних мікрокліматичних вимог має становить від 25-30% до 

50-60%, що відповідає вмісту вологи в 1 кг повітря на рівні 4-10 грамів. 
Зовнішнє повітря в зимовий період містить не більше 1-3 грамів вологи на 1 кг 

сухого повітря. Тому у приміщенні, що добре вентилюється, та не має значних 

виділень вологи (інтенсивна робота кухні, скупченість великої кількості людей і 

т.п.) відчувається дефіцит вологи – відносна вологість повітря у таких 

приміщення зимою не перевищуватиме 20%. Тому важливо, щоб 

теплоутилізатори мали функцію утилізації вологи з метою підтримання 

заданої відносної вологості внутрішнього повітря. 
Цю важливу функцію мають всі регенеративні теплоутилізатори. Для деяких 

рекуперативних теплоутилізаторів теж застосовують спеціальні пристрої, 

що забезпечують утилізацію вологи. 
Для приміщень, що не мають ніяких засобів вентиляції та мають замість 

звичайних вікон пластикові герметичні склопакети застосування тепло-
утилізаторів зменшить вологість внутрішнього повітря. Але в цьому випадку 

зменшення вологості досягається не за рахунок чудо-функцій теплоутилі-
затора, а в результаті  забезпечення простої зміни повітря у приміщенні. 
 

 

 

Розгляду підлягають теплоутилізатори, що мають рекуперативний та регенеративний принцип дії: 

- Рекуператори – теплоутилізатори використовують пластинчаті перехресні або прямоточні 

теплообмінники; 

- Регенеративні теплообмінники-теплоутилізатори з реверсивним принципом дії. 
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Вентиляційні агрегати – теплоутилізатори з плаcтинчатими перехресними теплообмінниками.  
 

Рекупераційний теплоутилізатор з перехресним теплообмінником розглянемо на прикладі 

«Припливно-витяжної установки з рекуперацією тепла» серії ВЕНТС ВУЕ 100 П міні. 
 

 
 

Цей вентиляційний агрегат має найнижчу ціну у типовому ряді обладнання компанії ВЕНТС.  

Таку припливно-витяжну установку можна віднести до найбільш надійних, досконалих та ефективних 

агрегатів. Ці агрегати мають продуктивність 106 м3/год, що відповідає потребам класних та ігрових 

кімнат. Але ці агрегати мають експлуатуватись з підключенням повітроводі та мають встановлюватись 

у просторі підшивних стель. За габаритами ці блоки досить компактні: 375х500х2215 мм 

 

До складу вентиляційного блоку входять: 
- Два відцентрові вентилятори із рівнем шуму 24-41 

дБА в залежності від швидкості вентилятора. 
Вентилятор передбачає роботу на 3-х швидкостях 
– 57; 78; 106 м3/год. 

- Два фільтри – на лінії зовнішнього та 
внутрішнього повітря. Фільтри захищають 
приміщення від пилу та інших забруднень, а 
також для захисту компонентів агрегата від 
забруднень. Фільтри мають ступінь очищення G4. 

- Теплоутилізатор – пластинчатий теплообмінник 
перехресного типу. Ефективність теплообмінника  
65 %; - в інших джерелах  - 72% та 64 – 76%. 

                                                                                                                                               

   Повітряні фільтри класу G відносяться до фільтрів грубої очистки. Фільтри класів G1-G4 затримують 
забруднення: крупний пух, сажу, частинки крупного пилу). 
 

Вентиляційний агрегат має автоматичний захист від заморожування – в разі загрози заморожування 

автоматично вимикається припливний вентилятор для забезпечення прогріву теплообмінника - 

витяжний вентилятор залишається в роботі.  

Функція догріву припливного повітря відсутня. 

Виробники теплоутилізатора у технічній документації розглядають можливість експлуатації 

теплоутилізатора при зовнішній температурі не нижче ніж -5оС. Поведінка агрегата при більш низьких 

температурах зовнішнього повітря та взагалі можливість його експлуатації не пояснюється. 

Охолоджене 
внутрішнє повітря 

Зовнішнє 
холодне повітря 

Витяжний вентилятор 

Відвід конденсату Пластинчатий 
теплообмінник 

Припливний  вентилятор 

Внутрішнє тепле 
повітря 

Подача зовнішнього 
нагрітого повітря 

Фільтри 
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Для побутових потреб рекупераційні теплоутилізатори з перехресним теплообмінником 

використовуються не досить часто. Пропонується до розгляду теплоутилізатор виробництва Японія 

Mitsubishi Electric Lossneu VL-100 EU5-E , що оснащений пластинчатим перехресним 

теплоутилізатором. 

Це приклад відносно якісного теплоутилізатора з високими технічними характеристиками. 
 

       
 

       

  
 

 
              Ціна теплоутилізатора 10000 грн 

 

Розрахункова продуктивність теплоутилізатора – 100 м3/год 

Теплоутилізатор має такі переваги: 

x високоефективні повітряні фільтри; 
x низький рівень шуму; 
x функція утилізації вологи; 
x можливість регулювання напрямків припливного потоку. 

 

Теплоутилізатор має одну особливість – він обладнаний виключно витяжним вентилятором. 

Припливне повітря поступає у приміщення за рахунок розрідження, що виникає у приміщення. Ця 

обставина не дає можливість застосовувати ці теплоутилізатори в школах і дитячих садках. 

Ще однією особливістю цього вентиляційного агрегата-теплоутилізатора є те, що його теплообмінник 

паперовий (?)/ 

Інформація про припливно-витяжні вентиляційні агрегати цього типу приведена в таблиці:  

«Вентиляційні агрегати-теплоутилізатори (регуператори) з пластинчатими перехресними 

теплообмінниками». 
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Вентиляційні агрегати-теплоутилізатори (рекуператори) з пластинчатими перехресними 
теплообмінниками. 

№ 
п/п 

 
Найменування, тип  

(виробник) 

 
Продуктив-

ність, 
м3/год 

 
Ефек
-тив-
ність, 

% 

 
Регене
рація 

вологи 
 

 
 

Габарити, мм 

 
Рівень 
шуму, 
дБА 

 
Повітр. 
фільтр 

 
Ціна, 
грн 

1 ВЕНТС ВУЕ 100 П міні 
«ВЕНТС» (044) 406-36-27 

106,0 64-76  - 375х500х215 24 - 41 2 шт 
G4 

8080 

2 Mitsubishi Electric 
Lossneu VL-100 EU5-E 

100 73-80 так 620х265х200 24-37 2 шт 9600 

         
 

Показники питомої вартості вентиляційних агрегатів-теплоутилізаторів приведені на графіку: 
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Вентиляційні агрегати – теплоутилізатори (рекуператори) з пластинчатими  або трубчатими 
теплообмінниками, що працюють за принципом протитоку (моноблок). 
 

Вентиляційні агрегати-теплоутилізатори (рекуператори) з пластинчатими або трубчатими 

теплообмінниками, що мають моноблочне виконання, за принципом роботи не відрізняються від 

рекуператорів з пластинчатими перехресними теплообмінниками, але мають цілий ряд 

конструктивних відмінностей. Теплоутилізатори таких вентиляційних агрегатів працюють за 

принципом протитоку (припливне та витяжне повітря у цих теплообмінниках рухається паралельно, 

але у протилежних напрямках).  

Рекупераційний теплообмінник, що працює за принципом протитоку, розглянемо на прикладі 

«Припливно-витяжної системи вентиляції  з рекуперацією тепла PRANA»  
 

 
 

Конструктивно «Припливно-витяжна вентиляційна система» являє собою моноблок у вигляді 

пластикової труби з термоізоляцією зовні. Ця труба – це одночасно і повітровід, по якому у 

приміщення поступає зовнішнє повітря, а внутрішнє повітря рухається з кімнати назовні. Для 

забезпечення зустрічного руху повітря встановлені два осьові вентилятори. 

Ця ж труба є місцем для встановлення мідного 

теплообмінника. Форма теплообмінника являє 

собою шестерню з великою кількістю зубців. 
 

(В інших варіантах теплообмінник може мати 

вигляд по типу трубчатого кожухотрубного).  
 

Моноблочний циліндричний рекуператор з протитоком руху припливного та витяжного повітря має 

суттєві відмінності від пластинчатих рекуператорів з перехресним теплоносієм: 

¾ Рекуператор не має фільтрів для припливного та витяжного повітря (це можна віднести до 

недоліків). 

¾ Рекуператор не має 4-х патрубків  для приєднання повітроводів.  Моноблок має припливні 

та витяжні решітки, а рух припливного та витяжного повітря здійснюється в корпусі 

рекуператора коаксіально. 

¾ Висока швидкість потоку повітря при досить ефективному теплообміні забезпечує 

видалення значної кількості конденсованої вологи у дисперсному стані запобігаючи процесу 

замерзання теплообмінника при низьких температурах. 

¾ Рекуператор встановлюється безпосередньо у зовнішні стіни приміщень. 
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Довжина моноблоку має відповідати товщині стіни, тому моноблоки мають різну довжину в залежності 

від товщини стіни, в яку вони мають встановлюватись. Так, наприклад моноблок PRANA-150 може 

мати такі довжини, як показано на рисунку. 
 

 
 

 

Рекуператор PRANA має три типорозміри, що мають відповідно 

продуктивність по припливному повітрю 115, 135 та 235 м3/год. 

Ці рекуператори розраховані на експлуатацію при температурі 

зовнішнього повітря до -25оС. 

Рекуператори мають дистанційний пульт керування. 

Теплоутилізатор можливо використовувати у пасивному режимі 

при вимкнених вентиляторах. 

З дистанційного пульта керування можливо регулювати швидкість повітряного потоку в діапазоні 

положень регулятора від 1 до 9. 

Теплоутилізатор PRANA, на відміну від інших теплоутилізаторів, має функцію «міні догріву», яка може 

бути ввімкнена з пульта дистанційного керування. «Міні догрів»  передбачений для запобігання 

обмерзання теплоутилізатора та, можливо, часткового догріву повітря в режимі експлуатації. 

Електрична потужність «міні догріву» всього 55 вт. Така потужність нагрівача може забезпечити нагрів 

припливного повітря на 1,4; 1,2 та 0,7 градуси відповідно для теплоутилізаторів PRANA-150; PRANA-

200G  та  PRANA-200C. Такий догрів можна вважати символічним. 
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Система автоматичного захисту теплоутилізатора від заморожування відсутня. Розморожування  

рекуператора, що вже замерз, здійснюється увімкненням функції «міні догрів» при закритій внутрішній 

кришці рекуператора та вимкнених двигунах вентиляторів. Тривалість розморожування – до 30 

хвилин. 

Особливістю всіх теплоутилізаторів PRANA є те, що всі вони мають продуктивність витяжки на 8% 

меншу, ніж продуктивність припливної частини. Це пояснюється тим, що забезпечується компенсації 

продуктивності систем природної витяжки приміщень. 

Основні технічні характеристики теплоутилізаторів PRANA приведені в таблиці: 

 
 

 Насторожує інформація виробника, яка між іншим повідомляє про те, що 
теплоутилізатор рекомендовано експлуатувати при температурах зовнішнього 
повітря не нижче -10оС. 

 

 

 

 Серйозні сумніви викликає оцінка виробниками цих теплоутилізаторів їх ефектив-

ності. Ефективність до 92% здається необґрунтовано завищеною..  

 

 

Для теплоутилізаторів PRANA серед позитивних сторін приведений той факт, що висока швидкість 

повітря у корпусі теплоутилізатора впливає на недопущення обмерзання теплоутилізатора. Але 

висока швидкість повітря у корпусі теплоутилізатора сприяє створенню високої швидкості повітря у 

повітровипускних решітках.  

 

 

Орієнтовно площа перетину повітровипускних решіток 
теплоутилізатора становить: 

- 0,008 – 0,0085  м2 – для PRANA-150: 
- 0,009 – 0,0100  м2 – для PRANA-200. 

Відповідно швидкість недостатньо підігрітого повітря на 
виході із повітровипускних решіток буде становити: 

- близько 4 м/сек – для PRANA-150: 
- близько 7 м/сек – для PRANA-200. 

Враховуючи, що теплоутилізатори розміщуються достатньо близько від зон перебування дітей, в яких 

допустима швидкість руху повітря біля 0,2 – 0,3 м/сек, така швидкість припливного струменю повітря є 
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достатньо високою. Враховуючи сказане необхідно питанням місця встановлення вентиляційних 

агрегатів-теплоутилізаторів приділяти важливу увагу. 

Крім теплоутилізаторів Prana на ринку України є велика кількість пропозицій теплоутилізаторів типу, 

що розглядається. Провести детальний аналіз всіх теплоутилізаторів є нереальною задачею. 

Теплоутилізатор PRANA розглядався більш детально виключно як представник групи вентиляційних 

агрегатів-теплоутилізаторів (рекуператорів) з пластинчатими або трубними теплообмінниками,  що 

працюють за принципами протитоку, для аналізу принципу дії та основних технічних та цінових 

характеристик. 

 

Серед інших моноблочних теплоутилізаторів достатню зацікавленість викликають теплоутилізатори  

CLIMATEC. 

Розглянемо теплоутилізатори компанії CLIMTEC, що представлені доволі чисельною групою 

теплоутилізаторів.   Ось витяг з прайсу цієї компанії: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цей теплоутилізатор являє собою моноблок, що принципово влаштований за тими ж принципами. 

Теплообмінник теплоутилізатора алюмінієвий. Позитивною відмінністю від PRANA є наявність фільтра 

грубої очисти повітря. 

Теплоутилізатор має 4 швидкості потоку повітря. 

Рівень шуму теплоутилізатора біля 38 дБА. 
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Ефективність теплоутилізатора декларується на рівні 84 - 87% 

Принципова схема теплоутилізатора приведена ра рисунку:  

 

           

            

 

  

 

  
 

 

Теплоутилізаторт CLIMTEC РД-200+ має функцію догріва повітря – ТЕН потужністю 150 вт 

 

 

Ще один варіант теплоутилізатора, що має ефективність більш схожу на реальну ….. 

Теплоутилізатори компанії Fresh Aero 

            
 

Інформація в Інтернет по різним джерелам має деякі протиріччя. Так, наприклад замість 

продуктивності 120 м3/год є варіанти продуктивності 60 м3/год.  

Є інформація, що рекуператор має пристрій додаткового нагріву повітря (58 вт) та фільтри для 

очищення повітря G3. 
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Особливе місце серед теплоутилізаторів (рекуператорів), що обладнані теплообмінниками, що 

працюють за принципом протитоку, займає Вентиляційна припливно-витяжна установка ВЕНТС 
МІКРА 60 А3 
(В групу моноблочних бюджетних агрегатів цей теплоутилізатор включений умовно для порівняння 

функцій та цін) 

Вентиляційна установка – теплоутилізатор  Мікра 60 А3 має незначні габарити, низький рівень шуму, 

високу ефективність, забезпечує очистку припливного і витяжного повітря у фільтрах класу G4. 

Установка обладнана двома вентиляторами та алюмінієвим пластинчатим теплообмінником. 

     
Вентиляційна припливно витяжна установка – теплоутилізатор Мікра 60 А3 обладнана системою 

захисту від замерзання, що забезпечується тимчасовим автоматичним відключенням припливного 

вентилятора. 

Система автоматики забезпечує роботу теплоутилізатора в 3-х режимах: 

� 30 м3/год   - 22 дБА 

� 45 м3/год   - 25 дБА 

� 30 м3/год   - 29 дБА 
 

 

Вентиляційний агрегат-теплоутилізатор Мікра 60 
А3 добре відповідає умовам експлуатації в 
спальних та ігрових приміщень дитячих садків. 
Так в спальному приміщенні можуть бути 
установлені два агрегати, у приміщенні ігрової 
(групи) – три - чотири агрегати. 
Направленість потоку припливного повітря вгору 
захищає дітей від прямої дії струменю приплив-
ного повітря. 
В той же час необхідно відзначити, що цей 
теплоутилізатор є одним із самих дорогих. 
Ціна теплоутилізатора 17100 грн 

 

Випускаються і більш потужні вентиляційні агрегати цього типу. 

Питома ціна таких теплоутилізаторів в 6 – 7 разів вища за ціну моноблочних теплоутилізаторів, що 

мають аналогічне призначення.  
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В таблиці приведені основні характеристики теплоутилізаторів цієї групи:  

Вентиляційні агрегати-теплоутилізатори (рекуператори) з пластинчатими або трубчатими 
теплообмінниками, що працюють за принципом протитоку. 

№ 
п/п 

 
Найменування, тип  

(виробник) 
 

 
Продуктив-

ність, 
м3/год 

 
Ефек
-тив-
ність, 

% 

 
Регене
рація 

вологи 
 

 
 

Габарити, мм 

 
Рівень 
шуму, 
дБА 

 
Повітр. 
фільтр 

 
Ціна, 
грн 

1.1 PRANA-150 
PRANA м. Львів 
www.prana.org.ua  
+38 032 2325339  

 
115 

 
91 

 -  
D=175;  L=535 

 
до 40 

 
_ 

 
5950 

1.2 PRANA-200G  
 

135 92 _ D=235;  L=535 до 40 _ 6400 

1.3 PRANA-200С  
 

235 81 _ D=235;  L=535 до 40 _ 8150 

2.1 CLIMTEC РД-150 
ТОВ «КЛІМ-ТЕХ» 

м. Харків 067 5704899 

100 87 - D=150; 
L=520-1000 

до 38 так 5300 

2.2 CLIMTEC РД-200 185 87 - D=200; 
L=590-1000 

до 38 так 6700 

2.3 CLIMTEC РД-200+ 240 87 - D=200; 
L=590-1000 

до 38 так 7100 

3 Фреш Аеро 120 60 - D=150; 
L=500-1000 

до 39 так 3700 

4 Мікра 60 А3 60 78 - 395х522х181 22-29 так 17100 

 

Показники питомої вартості вентиляційних агрегатів-теплоутилізаторів приведені на графіку: 
 

 
         *) – питомий ціновий показник вентиляційного агрегата Мікра становить 285,0 грн/м3 за годину 
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Вентиляційні агрегати – теплоутилізатори обладнані регенеративними реверсними  
теплообмінниками. 
 

Регенеративні теплоутилізатори відносяться до теплообмінників періодичної дії з незначною 

тривалістю періоду. Процес передачі тепла від одного теплоносія (повітря) до іншого теплоносія 

(повітря) в таких апаратах здійснюється через тепловий акумулятор, який почергово нагрівається та 

охолоджується. По принципу дії такі апарати діляться на апарати з рухомою теплоакумулюючою 

поверхнею та нерухомою. 

В теплоутилізаційних установках, що мають суттєву теплову потужність та відносно значні витрати 

повітря і обслуговують значні об’єми будівель застосовуються теплоутилізатори з рухомими  

насадками – роторами, які обертаються. 

Для теплоутилізаторів незначної продуктивності по повітрю застосовуються технології з нерухомими 

насадками –теплоакумуляторами. В цьому випадку передача тепла здійснюється за рахунок 

періодичної зміни напрямку руху повітря. 

У приміщеннях, у яких застосовується утилізація теплової енергії із використанням регенеративних 

реверсивних теплообмінників завжди має бути встановлено не менше двох теплоутилізаторів, які 

працюють в протилежних напрямках. Один із теплоутилізаторів завжди працює на подачу зовнішнього 

повітря у приміщення, інший – видаляє таку ж кількість повітря із приміщення. Така парна робота 

теплоутилізаторів має бути синхронізована. Зміна напрямків руху повітря має відбуватись одночасно, 

забезпечуючи стабільний повітрообмін у приміщенні. 

 
 

Розглянемо регенеративний реверсивний теплоутилізатор  компанії  VENTOXX. Головний офіс цієї 

компанії знаходиться в Німеччині.  

Сучасний високотехнологічний припливно-витяжний вентиляційний агрегат з регенеративним 

реверсивним теплоутилізатором  Ventoxx RV-30 
 

 

Регенеративний теплоутилізатор періодичної дії має більш 

низьку вірогідність обмерзання. 

Основним елементом теплоутилізатора є керамічний  

теплообмінник – теплоакумулятор.  

Теплоутилізатор обладнаний реверсивним ефективним 

вентилятором та фільтром грубої очистки повітря. 

 

 

 

 

1 – внутрішня кришка 

2 – повітряний фільтр класу G3 

3 – реверсивний вентилятор 

4 – теплоізоляційний матеріал 

5 – керамічний теплообмінник-акумулятор 

6 – пластикова телескопічна труба (регульована довжина) 
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Зміна циклів (напрямків руху витяжного та припливного повітря відбувається кожні 70 секунд.      

Теплоутилізатор Ventoxx RV-30 має високі показники енергетичної ефективності – 70 – 90% 

Блок керування – регулятор (постачається окремо) Ventoxx "Twist" має максимально просте та 

зрозуміле управління. При цьому всі функції здійснюються однією ручкою. 

         Основні технічні характеристики теплоутилізатора приведені в таблиці: 

 
          Ціна комплекту 2-х теплоутилізаторів 5300 х 2 = 10600 грн 

Існує досить багато пропозицій регенеративних реверсних теплоутилізаторів. Інформація про деякі з 

них приведена в таблиці: 

Вентиляційні регенеративні агрегати-теплоутилізатори (реверсивної дії). 
№ 
п/п 

 
Найменування, тип  

(виробник) 

 
Продук-
тивність

м3/год 

 
Ефек
-тив-
ність, 

% 

 
Регене
рація 

вологи 
 

 
 

Габарити, мм 

 
Рівень 
шуму, 
дБА 

 
Повітр. 
фільтр 

 
Ціна, 
грн 

1 Ventoxx RV-30 
(обов’язково 2 шт) 

100,0 70-91  так  D= 226 мм 
L- за потребою 

17-41 1 шт 
G3 

12800 

2 ТвинФреш РА-50 
(обов’язково 2 шт) 
Виробник ВЕНТС 

50 до 91 так D= 150 мм 
L- за потребою 

22-29 
(3 м) 

1 шт 
G3 

11564 

3 Marley MEnV 180 
(обов’язково 2 шт) 
Виробник Німеччина 

37 до 95 так  35 2 шт 
G3 
G4 

18200 

4 Blauberg Vtnto Expert A-50  
(обов’язково 2 шт) 
Виробник Німеччина 

50 до 82 так  35 2 шт 
G4 

16040 

 

Показники питомої вартості вентиляційних агрегатів-теплоутилізаторів приведені на графіку: 
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Загальні підсумки аналізу пропозицій автономних індивідуальних вентиляційних припливно-
витяжних агрегатів-теплоутилізаторів на ринку України. 
Аналіз проведений для 3-х груп вентиляційних агрегатів-теплоутилізаторів: 

9 Теплоутилізаторів з пластинчатими перехресними теплообмінниками-рекуператорами; 

9 Моноблочні теплоутилізатори з теплообмінниками-рекуператорами, що працюють за 

принципом протитоку; 

9 Теплоутилізатори з реверсивними теплообмінниками-регенераторами. 

За результатами аналізу ринку та технічних характеристик вентиляційних припливно-витяжних 

агрегатів-теплоутилізаторів в діапазоні продуктивності від 37 до 240 м3/год можна константувати 

наступне. 

1. Аналіз проводився на базі дослідження рекламних проспектів та даних Інтернет. Інструментальне 

дослідження та детальне опитування замовників, що мають досвід експлуатації такого 

обладнання технічним завданням не передбачалось. Але часткове телефонне опитування 

проводилось. 

2. В дослідженій інформації щодо технічних характеристик теплоутилізаторів інколи відчувається 

вища за допустиму тенденційність та не завжди достатній професійний рівень. 

3. Практично всі виробники і постачальники дещо завищуюють оцінку ефективності теплоути-

лізаторів. Це добре відчувається, але ступінь цього завищення точно визначити неможливо. 

Найбільше завищення відчувається у секторі моноблочних рекуператорів, що працюють за 

принципом протитоку. Більшість виробників оцінюють ефективність цих теплоутилізаторів у 87-

92% тоді, як більшість класичних видань вказують на ефективність цих теплообмінників на рівні 

50-80%. 

Виробники перехресних (класичних) теплообмінників-теплоутилізаторів та реверсних регенера-

торивних теплообмінників відносно  об’єктивно оцінюють ефективність своїх виробів– відповідно 

64-80% та 80-90%. 

(Відчувається дефіцит інформації про реальні незалежні випробування теплоутилізаторів). 

4. Середні оціночна питома ціна теплоутилізаторів: 

- перехресні рекуператори ……………………………………...від  85 до 250 грн/м3 за  годину; 

- моноблочні рекуператори (за принципом протитоку)……….. біля 40 грн/м3 за  годину; 

- регенеративні реверсні …………………………………………  біля 280 грн/м3 за  годину. 

Вартість окремих теплоутилізаторів значно перевищує середні показники, а питома вартість 

регенеративного теплоутилізатора Ventoxx RV-30 в 2 рази нижче середньої вартості. 

5. Найбільшу довіру викликають теплоутилізатори, обладнані перехресними пластинчатими 

теплообмінниками-рекуператорами. Але для вирішення поставленої задачі (встановлення 

недорогих  моноблочних індивідуальних вентиляційних агрегатів-теплоутилізаторів  в окремих 

приміщеннях шкіл та дитячих садків) вони не досить підходять. Встановлення таких 

теплоутилізаторів потребує: 

� розроблення відносно складної проектної документації; 

� наявності кваліфікованого монтажного та сервісного персоналу; 

� виконання додаткового монтажу повітроводів та пристроїв для розподілення повітря у 

приміщенні; 

� додаткових об’ємів загальнобудівельних (оздоблювальних) робіт. 
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Крім того такі вентиляційні агрегати мають значно вищий рівень вартості, їх питома вартість в 3-5 

разів вище за питому вартість моноблочних автономних агрегатів типу Prana  Climatec. 

В додатку 1 приведений огляд припливно-витяжного вентиляційного обладнання з пластинчатими 

теплоутилізаторами-рекуператорами для систем вентиляції від компанії «Вентиляційні системи» (ТМ 

ВЕНТС). 

6. Найбільш поширеними та недорогими є моноблочні рекуператори Prana та Climtec. Основними 

недоліками таких теплоутилізаторів є: 

� відсутність фільтрів для очищення припливного повітря (виробники видають цей недолік 

за досягнення); 

� висока швидкість виходу повітря із припливних решіток, що може бути причиною 

дискомфорту (протяги) в зоні перебування дітей. 

       Крім того, можливо передбачити відносно невеликий ресурс роботи цього обладнання. 

7. Шумові характеристики оцінювати важко, бо неможливо відчути коректність наданої інформації. 

Частина постачальників повідомляє, що надає інформацію про шум на відстані 1-го або 3-х метрів 

від джерела шуму…, відсутні дані про частоту шумових характеристик. 

8. Регенеративні реверсні теплоутилізатори мають найвищу ефективність, при цьому найменше 

сумнівів щодо її досягнення. Але ці теплоутилізатори мають значно вищу ціну та потребують 

кваліфікованого монтажу, налагодження та сервісного обслуговування. Тому вони не можуть бути 

рекомендованими для шкіл та дитячих садків. 

9. Практично всі виробники для всіх теплоутилізаторів вказують діапазон температур зовнішнього 

повітря, який починається від мінус 20 – 25 оС. В той же час у багатьох виробників можна знайти 

інформацію, яка прямо чи опосередковано підтверджує, що при температурі нижче міну 5-10 оС 

виникають проблеми з експлуатацією теплоутилізаторів та неможливістю подачі в приміщення 

повітря, що має надто низьку температуру. 

На жаль жодний виробник не набрався хоробрості чесно про це сказати. (тепер це називається 

маркетинг). 

Додаткові пояснення та висновки щодо експлуатації теплоутилізаторів при низьких температурах 

(див. розділ 6 Звіту). 

10. З метою отримання більш повної інформації по моноблочним вентиляційним агрегатам-

теплоутилізаторам Climtec відбулась зустріч з технічним та адміністративним персоналом 

компанії-виробника моноблочних теплоутилізаторів Climtec  компанії ТОВ «Клим-Тек» в офісі 

компанії за адресою: м. Харків, вул. 23 серпня, 20А. Звіт про зустріч приведений в додатку 3. 

11. Об’єктивну інформацію щодо реальних технічних характеристик індивідуальних моноблочних 

вентиляційних агрегатів-теплоутилізаторів можливо надати лише після проведення інструмен-

тальних випробувань  вентиляційних агрегатів, що досліджуться. 
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6. Розробка пропозицій по застосуванню автономних індивідуальних вентиляційних 
агрегатів – теплоутилізаторів в класах шкіл та приміщеннях груп та спальних 
приміщеннях дитячих дошкільних навчальних закладів. 

 

Як було зазначено в розділі 4 звіту, на сучасному етапі, за неможливості впровадження повноцінних 

вентиляційних комплексів, доцільно розглядати необхідність впровадження заходів по покращенню 

мікрокліматичних умов в окремих зонах регулярного та тривалого перебування дітей – у приміщеннях 

класів шкіл та приміщеннях груп та спальних приміщень дитячих дошкільних навчальних закладів. 

Пропонується впровадження локального автономного припливно-витяжного вентиляційного 

обладнання для покращення мікрокліматичних умов в локальних зонах – місцях найбільш тривалого 

перебування дітей. 

Впровадження згаданого вентиляційного обладнання не має порушити встановлені напрямки руху 

повітря у будівлях (від більш чистих приміщень в бік приміщень найбільшого забруднення), не має 

створювати підвищену пожежну небезпеку, не бути джерелом підвищеного шуму. Крім того 

індивідуальні вентиляційні агрегати – теплоутилізатори мають бути встановлені таким чином, щоб 

була можливість їх подальшого використання в разі проведення повної модернізації систем вентиляції 

будівель у майбутньому. 

Обов’язковою умовою використання індивідуальних припливно-витяжних агрегатів є високоефективна 

утилізація тепла витяжного повітря. 

З точки зору забезпечення нормативного рівня повітрообміну, що відповідає підвищеним оптимальним 

вимогам до мікроклімату, то така вимога перед автономними, індивідуальними, припливно-витяжними 

вентиляційними агрегатами не може бути поставлена через певну обмеженість технічних 

можливостей цього обладнання. 
 

Приміщення класів шкіл. 
 

При розробці пропозицій по застосуванню автономних вентиляційних агрегатів-теплоутилізаторів для 

приміщень шкільних класів враховані вимоги ДБН В.2.2-3:2018 «Навчальні заклади»  та ДБН В.2.5-

67:2013 «Опалення, вентиляція, кондиціювання». 

Проведемо оцінку повітрообміну, що має бути створений в результаті застосування автономних 

індивідуальних вентиляційних агрегатів-теплоутилізаторів. 

Користуючись матеріалами проведених раніше енергетичних аудитів дитячих навчальних закладів 

можна константувати, що площа приміщень класів, як правило, становить 65-70 м2, а висота поверхів 

шкіл становить близько 3,0 – 3,3 м, що повністю підтверджується вимогами ДБН В.2.2-3:2018. 

Виходячи із сказаного вище  внутрішній об’єм приміщення типового класу  становить біля 220 м2. 

 

 

Згідно таблиці 1 ДБН В.2.2-3:2018 площа класу на 
1-го учня має становити не меньше 2,4 м2, а 
наповненість класів – 25-30 учнів. 
Для подальшого аналізу приймемо, що середня 
кількість учнів у класі становить 28 учнів. 
Користуючись нормативом ДБН В.2.5-67:2013 
визначимо розрахунковий повітрообмін в класах 
при різному рівні вимог до мікроклімату. 

Розрахунковий повітрообмін класу: 

- L = 28*4*3600*10-3 = 403 м3/год  - для допустимих мікрокліматичних вимог; 
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- L = 28*7*3600*10-3 = 705 м3/год  - для оптимальних мікрокліматичних вимог;  
- L = 28*10*3600*10-3 = 1008 м3/год  - для підвищених оптимальних мікрокліматичних вимог 

де, 4; 7; 10 – норма свіжого повітря на одну людину, що знаходиться у будівлі відповідно для 
допустимих, оптимальних та підвищено оптимальних мікрокліматичних умов, дм3/сек*люд. 
 

Визначені вище повітрообміни видаються явно завищеними (кратність повітрообміну відповідно 

становитиме: 1,8; 3,2 та 4,6 крати). Причиною завищення є те, що прийнята згідно ДБН В.2.5-67:2013 

норма свіжого повітря на 1 учня враховує об’єм всієї будівлі школи, а не лише окремо класів. 

Використання згаданих вище нормативів при розрахунках повітрообміну будівлі школи в цілому дають 

коректні  результати. При аналізі цієї ситуації необхідно враховувати, що класи у будівлі школи 

займають далеко не повний об’єм будівлі. Значні повітряні об’єми містяться в коридорах, але при 

цьому коридори не є місцем постійного перебування дітей. 

Ситуація, що розглядалась вище, добре ілюструє той факт, що автономні вентиляційні агрегати мають 

стати органічною складовою загального комплексу вентиляційних систем будівлі. 

Для нормування повітрообміну окремих приміщень класів потрібні інші нормативи. І такі нормативи 

приведені в таблиці 14 ДБН В.2.2-3:2018. 

Згідно цієї таблиці норма свіжого повітря на 1 учня в класних приміщеннях має становити 16 м3/год*уч. 

Тоді розрахунковий повітрообмін у приміщенні типового класу становитиме  L = 28*16 = 448 м3/год. 

Загальна кратність повітрообміну у приміщенні класу при забезпеченні оптимальний або підвищених 

оптимальних мікрокліматичних вимог має становити: К = 448 / 220 = 2,0 крати. 
Існуюча природні витяжна вентиляція (вентиляційні витяжні канали) та інфільтрація повітря  

забезпечують повітрообмін класів на рівні 0,2 – 0,3 крати. 

Дефіцит повітрообміну для забезпечення погодженого рівня мікрокліматичних вимог може бути 

компенсований за рахунок встановлення автономних індивідуальних припливно=витяжних 

вентиляційних агрегатів-теплоутилізаторів. 

Для забезпечення повітрообміну у приміщеннях класів за рахунок вентиляційних агрегатів їх 

продуктивність має забезпечувати 2,0 – (0,2 -0,3) = 1,7 – 1,8  крати або 374 – 400 м3/год 
Як уже було сказано вище забезпечення максимально необхідного повітрообміну за рахунок 

індивідуальних припливно-витяжних вентиляційних агрегатів неможливо і не доцільно.  Встановлення 

потужних агрегатів забезпечить розрахунковий повітрообмін, але створить дискомфортні умови через 

високі швидкості руху повітря та зниження нижче допустимого рівня температури припливного 

струменю. Це може лише погіршити загальний рівень комфорту. Тому можливо передбачити, що 

ефективність використання таких агрегатів не буде достатньо високою. 

Для недопущення високих швидкостей повітря в зонах перебування людей та забезпечення 

перемішування не досить нагрітого припливного повітря з внутрішнім повітрям до його входу в зону 

перебування людей має бути достатньо велика висота приміщень або мають застосовуватись 

спеціальні повітровипускні пристрої. Такі умови відсутні.  

Враховуючи сказане вище доцільно запропонувати використання індивідуальних вентиляційних 

агрегатів продуктивністю, що забезпечує створення у приміщеннях класів кратності повітрообміну на 

рівні 1,2 – 1,4 крати  або  264,0 м3/год - 310,0 м3/год. При цьому загальна кратність повітрообміну (із 

врахуванням повітрообміну, що створює природна вентиляція) буде близькою до рівня нормативних 

вимог. 
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Приміщення ігрових кімнат (груп) та спальних приміщень дошкільних навчальних дитячих  закладів.  
 

При розробці пропозицій по застосуванню автономних вентиляційних агрегатів-теплоутилізаторів для 

приміщень дитячих дошкільних дитячих закладів (дитячих садків) враховані вимоги ДБН В.2.2-4:2018 

«Дошкільні навчальні заклади»  та ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення, вентиляція, кондиціювання». 

Проведемо оцінку повітрообміну, що має бути створений в результаті застосування автономних 

індивідуальних вентиляційних агрегатів-теплоутилізаторів. 

Користуючись матеріалами проведених раніше енергетичних аудитів дитячих навчальних закладів 

можна константувати, що площа приміщень груп та спальних відповідно, як правило, становлять 

близько  60 та 42 м2, а висота поверхів дитячих садків становить близько 3,0 м, що повністю 

підтверджується вимогами ДБН В.2.2-4:2018. Виходячи із сказаного вище внутрішній об’єм 

приміщення типових груп та спалень відповідно  становлять біля 180 та 126 м2. 

Згідно таблиці 2 ДБН В.2.2-4:2018 площа приміщень на 1 дитину становить: 

� для приміщень ігрових (груп) ……………….2,5 – 3,3 м2/місце 

� для приміщень спальних…… ……………….2,4 – 2,5 м2/місце 

Згідно додатку А  ДБН В.2.2-4:2018 наповнюваність груп в залежності від віку дітей становить 15 – 20 

дітей. Приймемо середню наповнюваність приміщень 18 дітей. 

 

 

 

Користуючись нормативом ДБН В.2.5-67:2013 визначимо розрахунковий повітрообмін в приміщеннях 

дитсадка при різному рівні вимог до мікроклімату. 

Розрахунковий (умовно) повітрообмін приміщеннях ігрової (групи) та спальних приміщеннях: 

L = 18*4*3600*10-3 = 260 м3/год  - для допустимих мікрокліматичних вимог; 

L = 18*7*3600*10-3 = 450 м3/год  - для оптимальних мікрокліматичних вимог; 

L = 18*10*3600*10-3 = 650 м3/год  - для підвищених оптимальних мікрокліматичних вимог 

де, 4; 7; 10 – норма свіжого повітря на одну людину, що знаходиться у будівлі відповідно для 
допустимих, оптимальних та підвищено оптимальних мікрокліматичних умов, дм3/сек*люд. 
 

Визначені вище повітрообміни видаються явно завищеними.  Причина завищення вже пояснювалась 

на прикладі шкільних класів.  Для нормування повітрообміну окремих приміщень дитячого садка 

використовується  ДБН В.2.2-4:2018. Згідно таблиці 4 згаданого ДБН кратність повітрообміну у 

приміщеннях груп та спальних має становити К=1,5. 

Для подальших аналізів приймемо такі дані: 
 

Найменування 
приміщення 

К-сть 
дітей 

Площа, 
м2 

Об’єм, 
м3 

Кратність 
повітрообміну 

Розрахунковий 
повітрообмін, 

м3/год 
Ігрова (група) 18 60 180 1,5 270 

Спальне приміщення 18 42 126 1,5 190 
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В багатьох існуючих садках умови природної вентиляції спальних приміщень значно гірші, ніж у 

приміщеннях ігрових, тому при виборі вентиляційних агрегатів дія природної вентиляції не 

враховується. 

Враховуючи сказане вище (при розгляді застосування вентиляційних агрегатів для приміщень класів) 

приймемо, що встановлення доцільно застосовувати індивідуальні вентиляційні агрегати 

продуктивністю здатною створювати у приміщеннях кратність повітрообміну близько К =1,0 - 1,2  або  

180 - 216 м3/год  - у приміщенні ігрових та 126 - 150 м3/год  - у спальних приміщеннях. 

 

По результатам проведених вище оцінок, можна узагальнити рекомендації щодо критеріїв підбору 

індивідуальних припливно-витяжних вентиляційних агрегатів-теплоутилізаторів за критерієм витрат 

припливного та витяжного повітря. 
 

 
Найменування  

приміщення 

Кратність 
повітрообміну 

(для 
вентагрегатів) 

Розрахункова 
продуктивність 
вентагрегатів,  

м3/год 

Норма 
повітря на  
1 дитину, 

м3/год*дит 
Класи у школі 1,2 – 1,4 265 - 310 9,5 – 11,0 

Ігрова (група) дитсадка 1,0 - 1,2 180 - 216 10,0 – 12,0 

Спальне приміщення дитсадка 1,0 – 1,2 126 - 150 7,0 – 8,3 

 
 

Важливим показником, що характеризує теплоутилізатор є його ефективність. Ефективність впливає 

на економічність застосування  теплоутилізаторів, але не тільки на економічність. 

Вентиляційні агрегати-теплоутилізатори не мають повноцінного нагрівача припливного повітря, тому 

від ефективності теплоутилізатора залежить темпе6ратура припливного повітря. А температура 

припливного повітря, в свою чергу, суттєво впливає на рівень комфорту у приміщенні, що 

обслуговується. В даному випадку від температури припливного струменю повітря залежить здоров’я 

дітей. 
 

Ефективність теплоутилізаторів 

Ефективність теплоутилізаторів  може бути виражена формулою: 

                                                                                   Кеф = (tпр - tзовн)/ (tвит - tзовн) 

де,     tпр  – температура припливного повітря, оС; 
          tвит  – температура витяжного повітря, оС; 
          tзовн – температура зовнішнього повітря, оС. 
Ця формула буде справедливою, якщо витрати витяжного і припливного повітря будуть однаковими. 

З метою проведення аналізу температури припливного повітря в залежності від ефективності 

теплоутилізатора розглянемо приклад  типовою ситуації для приміщення дитячого закладу в зимовий 

період при температурі внутрішнього повітря +21 оС та в діапазоні температур зовнішнього повітря від 

+8,0 оС до - 22 оС. 

Використовуючи приведену вище формулу проведемо розрахунку температури припливного повітря 

при різних значеннях ефективності теплоутилізатора, при різних значеннях температури зовнішнього 

повітря та при постійній температурі внутрішнього повітря у приміщенні. Результати проведених 

розрахунків представлені нижче у вигляді графіка. 
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Згідно даних приведених в розділі 2 Звіту різниця температури припливного повітря і температури 

внутрішнього повітря при оптимальних параметра мікроклімату в  зоні обслуговування має становити 

не більше ніж 1,5 градуси поза зоною прямої дії струменю припливного повітря. Для допустимих 

параметрів мікроклімату цей перепад температур має становити не більше 2,0 градусів. Таким чином 

при температурі внутрішнього повітря  21 оС температура припливного повітря в зоні обслуговування 

має становити: 

� 21 – 1,5 = 19,5 оС – для оптимальних параметрів мікроклімату. 

� 21 – 2,0 = 19,0 оС – для допустимих  параметрів мікроклімату. 
 

  

Зона обслуговування приміщення – простір приміщення, в якому постійно або 
періодично перебувають люди і параметри мікроклімату якого забезпечуються 
системами опалення та вентиляції. 
                                                                                           ДБН В.2.5-67:2013 

 

 

Аналіз графіка показує, що наприклад, при ефективності теплоутилізатора 70% і температурі 

зовнішнього повітря 0 оС температура припливного повітря на виході із теплоутилізатора буде 

становити близько 15 оС. При нижчих температурах зовнішнього повітря та нижчому рівні ефектив-

ності теплоутилізатора температура припливного повітря буде значно нижчою (див. графік).Тому 

використання вентиляційних агрегатів-теплоутилізаторів, що мають відносно невисоку ефективність 

при низьких температурах зовнішнього повітря потребує підвищеної уваги, бо теплоутилізатори 

максимально наближені до зони перебування дітей.  Навіть при встановленні вентиляційного агрегата 

під стелею приміщення він буде максимально наближеним до зони обслуговування. 

Для захисту дітей від прямої дії струменю недостатньо нагрітого повітря доцільно розглядати варіанти 

встановлення спеціальних «відбійників» струменів повітря.  

Для захисту дітей від дії прямих потоків не досить підігрітого повітря доцільно розглядати необхідність 

обмеження експлуатації вентиляційних агрегатів-теплоутилізаторів при відносно низьких значеннях 

температури зовнішнього повітря. 

Допустимі температурні періоди експлуатації вентиляційних агрегатів можуть бути встановлені лише в 

умовах їх реальної експлуатації. Але очевидним є те, що експлуатація індивідуальних вентиляційних 
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агрегатів-теплоутилізаторів, що не мають функції додаткового нагріву повітря, на протязі тривалості 

всього опалювального періоду неможлива.  

В залежності від ефективності теплоутилізаторів тривалість експлуатації вентиляційних агрегатів 

може бути обмежена періодом, що становить до 60-70% від тривалості опалювального періоду. 

При  розрахунках економічного ефекту від впровадження теплоутилізаторів теплової енергії необхідно 

враховувати режими та тривалість роботи теплоутилізаторів. 

  
 

Ідея застосування індивідуальних автономних припливно-витяжних вентиляційних 
агрегатів – теплоутилізаторів прийшлі із Європи, з країн, що мають значно м’якший 
клімат. Тому пряме копіювання європейського досвіду недоцільне. Необхідно 
враховувати особливості нашого клімату. 
 

 

 

Кліматичні умови України дійсно відрізняються від європейських. Дійсно ефективність застосування 

теплоутилізаторів в Україні буде нижча, ніж у Європі. Але на даний період альтернатива відсутня. 

Здається, що покращення мікрокліматичних умов у громадських будівлях іншими методами поки 

недоступне. 
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7. Аналіз техніко-економічних показників впровадження вентиляційних агрегатів – 
теплоутилізаторів в школах та дитячих садках. 

 

Проведення техніко-економічного аналізу виконаємо на прикладі одного приміщення обладнаного 

теплоутилізатором. Для проведення техніко-економічного аналізу приймемо приміщення ігрової 

(групи) дитячого садка обладнаного двома рекуператорами-теплоутилізаторами Prano-150, що 

належить до групи недорогого обладнання. 
Вихідні дані: 
1. Об’єм приміщення ……………………………………………………………………..……….….180 м3 

2. Розрахунковий загальний повітрообмін (1,5 крати)…………………………………………...270 м3/год 

3. Повітрообмін, що має забезпечуватись вентагрегатом-теплоутилізатором (1,2 кр.)..…216 м3/год 

4. Температура внутрішнього повітря ……………………………………………………………..21,0 оС 

5. Тривалість роботи дитячого закладу на протязі опалювального періоду: 

                                                                                                                          Nр = 8 * 130 = 1040 годин 

                                              де,     8 – кількість годин роботи закладу в робочий день, год 

                                                   130 – кількість робочих діб на протязі опалювального періоду, діб 

6. Середня температура опалювального періоду ……………………………………………….… 0 оС 

7. Вартість 2-х рекуператорів Prano-150:                                                         5950*2*1,2 = 14280 грн 

                                                          де, 1,2 – коефіцієнт, що враховує вартість монтажних робіт 

8. Ефективність рекуператорів (прийнято) …………………………………………………………..73 % 

9. Середній тариф на теплову енергію (прийнятий) ……………………………………….2250 грн/Гкал 
                           

Розрахунок: 
1. Базовий рівень споживання теплової енергії за рахунок збільшення повітрообміну у приміщенні на 

216 м3/год (продуктивність роботи 2-х вентиляційних агрегатів): 

                                                                  Qбаз = 216*1,2*0,24*(21-0)*1040 = 1358623 ккал (1,36Гкал) 

де, 1,2 – питома вага повітря, кг/м3; 

       0,24 – теплоємність повітря, ккал/м3*град. 

2. Економія теплової енергії за рахунок впровадження теплових утилізаторів:  

                                                                                                         Qек  = 1,36 * 0,73 = 0,99 Гкал/рік 

3. Економія коштів за рахунок зменшення споживання теплової енергії: 

                                                                       Сек = 0,99 * 2250 = 2226 грн/рік 
4. Простий термін окупності впровадження теплоутилізаторів:  То = 14280 / 2226 = 6,4 років 

 

 
5. Дисконтний термін  повернення інвестицій при нормі дисконту 8% становить 9,4 роки 
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(Норма дисконту прийнята умовно з надією на кращі часи…) 

Такі результати техніко-економічного аналізу можна вважати цілком прийнятними. Але ці результати є 

нереальними, а лише демонстраційними. Вони показують, які економічні показники могло б мати 

впровадження теплоутилізаторів у випадку, якщо вони могли б ефективно експлуатуватись на протязі 

всього опалювального періоду. На жаль така експлуатація неможлива. Детальна та уважна робота з 

технічною документацією на теплоутилізатори дає можливість між рядків знайти підтвердження цього 

факту. Це ж підтвержується проведеними повірочними розрахунками та виконаним аналізом. 

В розділі 6 Звіту приведений графік, який показує залежність температури припливного повітря від 

ефективності теплоутилізаторів в діапазоні температур зовнішнього повітря опалювального періоду. 

Зрозуміло, що навіть якщо не аналізувати допустимі температури припливного повітря (які є дуже 

жорсткими), дискомфорт може виникати вже при температурах припливного повітря (+14) – (+16) оС. 

Приведені цифри є оціночними, залежать від багатьох факторів та потребують детального вивчення. 

Але не можна відкидати, що проблема існує. 

Якщо за критичну температуру прийняти температуру припливного повітря +15оС, то така 

температура при ефективності теплоутилізатора 73% відповідає температурі зовнішнього повітря 

мінус 4 оС. Тобто можна спрогнозувати, що експлуатація теплоутилізатора може здійснюватись а 

періоди, коли температура зовнішнього повітря  не нижче мінус 4оС. Скористаємось графіком 

тривалості стояння температур зовнішнього повітря (значення середні для України). 

 
 

  За даними графіка можна оцінити, що постійна експлуатація теплоутилізаторів буде здійснюватись 

на протязі не більше 50% тривалості опалювального періоду. Крім того, теплоутилізатори при більш 

низьких температурах можуть використовуватись для періодичного провітрювання (без дітей у 

приміщеннях). 

З урахуванням сказаного вище, за самим оптимістичним сценарієм, реальна економія може становити 

близько 60% від загальної розрахункової економії: Сек = 2226 * 0,6 = 1336 грн/рік. 
Тоді простий термін повернення інвестицій становитиме: То = 14280/1336 = 10,7 років 

Реальні економічні показники впровадження вентиляційних агрегатів, обладнаних теплоутилі-

заторами, є не досить прийнятними. Але має місце досягнення дуже важливої мети – покращення 

санітарно-гігієнічних умов у дитячих закладах, що буде сприяти вихованню здорових, розвинених та 

кваліфікованих членів нового українського суспільства. 
 

 При застосуванні повнофункціональних якісних вентиляційних агрегатів, що мають 
вартість в 3-4 рази вищу, про економічну доцільність їх впровадження не можна 
навіть мріяти. 
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8. Загальні висновки та рекомендації.  
 
 

1. Аналіз стану повітрообміну у будівлях шкіл та дитячих дошкільних навчальних закладів показав 

що згадані будівлі мають незадовільний повітрообмін, що є причиною незадовільних 

мікрокліматичних умов та високого рівня концентрації вуглекислого газу у повітрі приміщень. Як 

результат більшість будівель дитячих закладів потребують впровадження комплексних 

припливно-витяжних систем вентиляції, що реалізують функцію утилізації тепла витяжного 

повітря. 

2. Процес зниження повітрообміну у громадських будівлях триває. Впровадження ЕСКО-механізму 

без запровадження обов’язкового контролю забезпечення вимог мікроклімату та без досконалого 

механізму встановлення базового рівня створюють передумови до погіршення мікрокліматичних 

умов у громадських будівлях заради досягнення економії енергії. 
 

3. Висока вартість повнофункціональних систем вентиляції створюють додаткові бар’єри для 

впровадження механізму ЕСКО при проведенні комплексної термомодернізації будівель. 

Збільшення повітрообміну, навіть при застосуванні високоефективних теплоутилізаторів, є 

причиною збільшення споживання енергії. В умовах відсутності чіткої методології встановлення 

базового рівня, комплексна термомодернізація будівель з одночасним підвищенням повітрообміну 

на умовах ЕСКО-договорів неможлива. Тому потрібен інший, більш простий та зрозумілий шлях. 

Таким шляхом може бути впровадження на державному та місцемо рівні цільових програм 

комплексної модернізації вентиляції громадських будівель (в першу чергу шкіл та дитячих садків), 

що передбачають окремі цільові статті фінансування.  
 

4. Економічна доцільність впровадження цільових програм модернізації систем вентиляції 

громадських будівель не може базуватись на економії енергоносіїв. Це шлях у глухий кут. 

Економічна доцільність впровадження таких програм є цілком оправданою, бо важко переоцінити 

здоров’я людей, як і економічні втрати держави від частих хвороб громадян. 
 

5. Необхідне проведення цільових досліджень стану мікроклімату громадських будівель з метою 

оптимізації процесу підвищення якості комфорту та зниження захворюваності. 
 

6. При впровадженні енергетичного менеджменту, крім моніторингу споживання енергії, в 

обов’язковому порядку мають впроваджуватись системи постійного контролю концентрації СО2 у 

приміщеннях регулярного та тривалого перебування людей, в першу чергу у дитячих закладах. 

Енергетична оцінка будівель без контролю параметрів мікроклімату у приміщеннях не може 

вважатись достовірною. 
 
 

7. Критичний стан мікрокліматичних умов у місцях постійного та тривалого перебування дітей (в 

класах, ігрових та спальних приміщеннях) та відсутність механізму для впровадження комплексної 

повної модернізації припливно-витяжної вентиляції, спонукають до використання автономних 

індивідуальних припливно-витяжних вентиляційних агрегатів-теплоутилізаторів для покращення 

мікрокліматичних умов в локальних зонах тривалого перебування дітей. 
 

8. Проведений аналіз показав, що для існуючих дитячих закладів в класах, ігрових і спальних 

приміщеннях середній повітрообмін не перевищує 0,2 – 0,3 крата, тоді як нормативний 

повітрообмін у відповідності до діючих нормативів у декілька  разів вищий. 
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Згідно ДБН В.2.2-3:2018 «Навчальні заклади» та  ДБН В.2.2-4:2018 «Дошкільні навчальні заклади» 

повітрообмін у класах шкіл має бути не нижче 2,0 крат, у  основних приміщеннях дитячих садків не 

нижче 1,5 крат. 
 

9. В існуючих економічних умовах при необхідності створення інвестиційної привабливості проектів 

підвищення енергоефективності та використання механізму ЕСКО для впровадження у 

громадських будівлях досить важко економічно обґрунтувати застосування дорогого обладнання, 

незважаючи на суттєві переваги в якості. Тому розглядається варіант використання недорогих  

моноблочних індивідуальних вентиляційних агрегатів-теплоутилізаторів. 
 

10. Згідно проведеного аналізу дефіцит повітрообміну не доцільно компенсований у повному об’ємі за 

рахунок встановлення автономних індивідуальних вентиляційних агрегатів-теплоутилізаторів 

через їх певну недосконалість – відсутність можливості догріву припливного повітря та відсутність 

можливості подачі припливного повітря у приміщення з допустимою швидкістю потоку в зоні 

перебування людей. 

Пропонується такий варіант організації повітрообміну з метою покращення мікрокліматичних умов 

у приміщеннях за рахунок використання моноблочних вентиляційних агрегатів теплоутилізаторів: 
 

Найменування 
приміщення 

Повітрообмін, крат Повітрообмін, що мають 
забезпечити вентиляційні 

агрегати-теплоутилізатори, 
крат 

 
Фактичний 

 
Нормативний 

Дисбаланс 
повітрообміну 

 Класи 0,2 – 0,3 2,0 1,7 - 1,8 1,2 – 1,4 

Ігрові (групи) 0,2 – 0,3 1,5 1,2 – 1,3 1,0 – 1,2 

Спальні 0,2 – 0,3 1,5 1,2 – 1,3 1,0 – 1,2 

 

 

11. Для порівняння цінових та технічних характеристик моноблочних індивідуальних вентиляційних 

агрегатів-рекуператорів типу Prana та Climatec з повнофункціональними  припливно-витяжними 

вентиляційними агрегатами компанії ВЕНТС в додатку 1 приведений короткий огляд вентагрегатів 

ВЕНТС. З технічної точки зору безперечні пріоритети має обладнання ВЕНТС. Але ця якісна 

техніка в 3 – 5 разів дорожче за обладнання Prana та Climatec. Тому рішення має приймати 

економіка. 
 

12. При проведенні повірочних розрахунків та аналізу з урахуванням вимог нормативів та фактичних 

даних прийнято, що приміщення мають такі середні об’єми та наповнення (дітьми). 
 

Найменування 
приміщення 

Об’єм приміщення,  
м3 

Наповненість  
(норма дітей) 

 Класи 220 28 

Ігрові (групи) 180 18 

Спальні 126 18 

 

 

 

13. Сумарна продуктивність вентиляційних агрегатів-теплоутилізаторів, що передбачаються до  

встановлення у приміщеннях має бути не менше: 

47 



x приміщення класів ……………………………..………265 – 310 м3/год 

x приміщення ігрових ……………………………………180 – 215 м3/год 

x приміщення спальних кімнат …………………………126– 250 м3/год 

 
14. Враховуючи технічні характеристики, умови встановлення, ціну та можливості здійснювати 

сервісне осблуговування до встановлення можуть бути рекомендовані моноблочні вентиляційні 

припливно-витяжні агрегати-теплоутилізатори Prana  та  CLIMTEC: 
 

 
Наймену

вання 
приміще

ння 

Розрахункова 
продуктивність 
теплоутилізатор

а, м3/год 

Пропозиції по встановленню вентиляційних 
агрегатів-теплоутилізаторів 

 
Тип (варіанти) 

Витрата 
повітря, 
м3/год 

 
К-сть 

 
 Класи 

 

265 - 310 

Prana-200G 135 2 

Prana-150 115 3 

CLIMTEC РД-200 185 2 

 
Ігрові 

 

180 - 215 

Prana-150 115 2 

CLIMTEC РД-150 100 2 

 
Спальні 

 

126 - 150 

Prana-200G 135 1 

CLIMTEC РД-200 185 1 

 

15. Для об’єктивної оцінки вентиляційних агрегатів-теплоутилізаторів та забезпечення ефективності їх 

впровадження необхідно провести їх випробування в незалежній лабораторії для підтвердження 

(встановлення) технічних характеристик агрегатів, зокрема ефективності їх теплоутилізаторів. 

Іншою важливою умовою ефективності впровадження є інструментальні випробування 

вентиляційних агрегатів-теплоутилізаторів в реальних умовах експлуатації в повному діапазоні 

температур зовнішнього повітря з дослідженням факторів впливу «холодного» припливного 

струменю на людей в зоні їх перебування. 

 

Однією із причин відмови від постійної експлуатації припливних вентиляційних систем  у громадських 

будівлях є високі витрати енергії на нагрів припливного повітря. Нові вентиляційні системи, крім 

обов’язкового використання утилізації тепла витяжного повітря, мають бути оснащені засобами 

автоматизації, що забезпечують подачу свіжого повітря у приміщення лише в разі виникнення загрози 

перевищення концентрації СО2 вище допустимого рівня. 
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Додаток 1 
ОГЛЯД  

припливно-витяжних вентиляційних агрегатів для систем вентиляції, що передбачає 
утилізацію тепла витяжного повітря,  від світового лідера – виробника вентиляційної 

техніки – компанії «Вентиляційні системи»  (ТМ ВЕНТС) 
 

Обладнання компанії ВЕНТС на світовому ринку є взірцем 

поєднання високої якості продукції з оптимальними цінами. 

Компанія виготовляє вентиляційне  обладнання та комплектуючі здатні скомплектувати 

вентиляційну систему будь-якої потужності та з будь-якими вимогами та функціями. 
 

 

Існує велика кількість видів та модифікацій 

елементів вентиляційних систем різного 

призначення: вентиляторів, повітряних 

фільтрів, глушників шуму, нагрівачів та 

охолоджувачів повітря, теплоутилізаторів-

рекуператорів, повітряних клапанів, допоміж-

них секцій та засобів автоматизації 
 

В діапазоні витрат повітря від 100 м3/год до 4000 м3/год компанія постачає блочні припливно-

витяжні вентиляційні агрегати, що забезпечують повний цикл обробки повітря. 
 

 

 

 

 

Припливно-витяжні вентиляційні установки – це  готові вентиляційні 

агрегати, що забезпечують повний цикл обробки повітря: 

- подачі свіжого повітря та видалення внутрішнього повітря; 

- очищення припливного повітря у фільтрах грубої очистки 

класу G4 та фільтрах тонкої очистки класу F7; 

- утилізація тепла витяжного повітря (пластинчаті перехресні 

теплоутилізатори – рекуператори); 

- утилізація вологи витяжного повітря (використовується 

спеціальний матеріал пластин рекуператорів); 

- додатковий нагрів припливного повітря (при недостатньому 

нагріві припливного повітря в рекуператорі); 

- автоматичний захист від заморожування; 

- програмування роботи вентиляційних агрегатів; 

- автоматична зміна  режимів – регулювання витрат повітря; 

                 

 

 

Існує великий перелік вентиляційних агрегатів різної продуктивності по вентиляційному повітрі та з 

різним переліком функцій.  Практично на будь-які потреби можна знайти відповідну комплектацію 

вентиляційного агрегату (https://vents-shop.com.ua/ventilyaciya/page-2/ ) 
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Вентиляційні агрегати здійснюють обробку повітря, а транспортування припливного та витяжного 

повітря здійснюється повітроводами, які монтуються додатково окремо. 

Для комплектації вентиляційних агрегатів ВЕНТС застосовуються якісні відцентрові вентилятори з 

великим ресурсом роботи. Значна частина вентиляційних агрегатів  комплектується 

високоефективними, економічними насосами з автоматичним керуванням та частотним 

регулюванням. 
 

Для очищення припливного повітря застосовуються фільтри грубої очистки класу G4 (крупний пух, 

сажа, частинки крупного пилу) та/або фільтри тонкої очистки класу F7 (крупний та середній пил, 

пух, спори грибів та плісені, пилок росли, бактерії). 
 

Рекуператори – пластинчаті перехресного типу (інколи рекуператори, що працюють по принципу 

протитоку). 

Матеріал пластин: алюміній, полімеризована целюлоза, полістирол. 

Ефективність теплоутилізаторів – 70-98% 

Крім функції утилізації тепла частина вентиляційних агрегатів мають функцію утилізації вологи. 
 

Широкі можливості має автоматика вентиляційних агрегатів: захист від заморожування, 

регулювання потужності, можливість регулювання потужності в залежності від концентрації СО2 у 

приміщенні, тижневий таймер. 
 

Частина вентиляційних агрегатів обладнується додатковим підігрівачем припливного повітря 

(електричним або з використанням теплоносія). Ця функція дає можливість використання 

вентиляційних агрегатів в періоди, коли теплоутилізатор не в змозі нагріти повітря до необхідної 

температури. Це практично в два рази збільшує тривалість роботи вентиляції у опалювальний 

період. 

 

 

Розглянемо варіант застосування одного з припливно-витяжних вентиляційних агрегатів від 

компанії ВЕНТС – Припливно-витяжна установка ВЕНТС ВУТ 300-ЭВ мини ЕС. 

 
9 Припливно витяжна установка має функції очищення припливного та витяжного повітря у 

фільтрах грубої очистки класу 4G. 

9 Для припливного та витяжного повітря використовуються ефективні відцентрові, автоматичні 

насоси, що мають електронну комутацію та частотне регулювання. 

9 Вентиляційний агрегат обладнаний електричним нагрівачем припливного повітря (1,5 квт) 

для додаткового нагріву  припливного повітря. 

9 Автоматика вентиляційного агрегата забезпечує: 

� захист від замерзання; 

 

Ця установка має витрати повітря 270 м3/год 

Ефективність рекуператора 95%; 
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� автоматичне  регулювання потужності, в т. ч. від датчика СО2.  
� тижневий таймер та інше 

 

Схема компоновки вентиляційного агрегата та його розміри 
 

       
 

Припливно-витяжний вентиляційний агрегат має призначений для встановлення на стіні, що може 

бути досить зручно у будівлях шкіл та  дитячих садків. 

Подача зовнішнього повітря у вентиляційний агрегат та від агрегата у приміщення здійснюється 

через повітроводи, що не входять до комплекту поставки. Пристрою для роздачі повітря у 

приміщеннях (анемостати) теж не входять до комплекту поставки   

 

Приміщення із встановленим вентиляційним агрегатом та розведеними повітроводами молже 

мати такий вигляд: 
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Застосування таких та подібних вентиляційних систем був би одним із найкращих варіантів. Але 

одна обставина – вартість - робить ці мрії нездійсненними для масового використання в існуючих 

економічних умовах, в умовах необхідності створення інвестиційної привабливості проектів 

підвищення енергоефективності та використання механізму ЕСКО. 

Ціна агрегата, без врахування вартості повітроводів та анемостатів, монтажу, проекту, 

налагодження та загальнобудівельних робіт (оздоблення) становить 43510 грн. 

Продуктивність агрегату по повітрю 270 м3/год 

Питома вартість: 43510 / 270 = 161 грн/м3 за годину.  

Така питома вартість в 3 – 5 разів вища за вартість автономних моноблочних вентиляційних 

агрегатів-теплоутилізаторів, що розглядали (Prana, Climtec) 
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 Додаток 2 
 
 

ПЕРЕЛІК 
громадських будівель обладнаних вентиляційними агрегатами-рекуператорами 

PRANA 
(перелік наданий компанією «PRANA»)  
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Додаток 3 
ЗВІТ  

про зустріч з технічним та адміністративним персоналом компанії ТОВ «Клим-Тек» - 
виробником моноблочних вентиляційних агрегатів-теплоутилізаторів «Climtec». 

 

З  метою  більш  повного  знайомства  з технічними характеристиками моноблочних вентиляційних  

 

агрегатів-теплоутилізаторів Climtec, умовами їх виготовлення, 

випробувань та оцінок практичної експлуатації 15.05.2018 року 

відбулась зустріч з адміністративним та технічним персоналом 

ТОВ «Клим-Тек» (засновник компанії Кривошапко Олександр 

Миколайович). 

Зустріч  відбулась  в  офісі компанії за адресою м. Харків, вул. 

23 Серпня, 20А, офіс 307. 
 

Інформація щодо результатів зустрічі. 

1. Запит на ознайомлення з виробництвом та лабораторією (або стендом) для випробувань 

вентиляційних моноблоків не був задоволений. Є велика підозра, що випробування взагалі не 

проводяться і не проводились. 

2. Моноблок  Climatec РД-150 продуктивністю по припливному та витяжному повітрю 100 м3/год, 

був включений в роботу у приміщенні  офісу. На жаль, крім сприйняття рівня шуму інших 

достовірних оцінок зробити було неможливо: 

� неможливо оцінити продуктивність; 

� неможливо оцінити ефективність. 

             В  разі  якщо продуктивність   вентиляторів  дійсно   становить 100 м3/год, то швидкість повітря 

             на  виході  із вихідної  решітки відносно невисока та не сприяє створенню протягів (можливість 

            створення протягів при низьких температурах зовнішнього повітря не виключається). 

            Прохання  ознайомитись  з  робочими  кресленнями  теплоутилізатора (в першу чергу теплооб- 

 

мінника) задоволені не були з посиланням на 

виробничу таємницю. 

Прохання ознайомитись із розрахунками 

теплообмінника-теплоутилізатора теж було 

відхилене. При цьому залишилось перекон-

ливе враження щодо відсутності таких розра-

хунків. 

 

 

3. На запит надати інформацію, яка могла б підтвердити задекларовану ефективність 

теплообмінника, був наданий Протокол випробувань № Тр 2018-25/7 (додається), який 

залишив багато питань, що не мають відповідей: 

� що таке «методика замовника» за якою були проведені випробування; 

� що являла собою схема проведення випробувань; 
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� яким чином при температурі «навколишнього повітря 17 … 19оС були зафіксовані 

температури повітря, що поступає у теплообмінник -20оС; -10оС% +10оС; 

� на базі якої інформації зроблений висновок, що ефективність теплоутилізатора 

72-84% та багато інших питань (див. копію протоколу). 

4. На запит надати перелік об’єктів із встановленими моноблоками була дана обіцянка, але 

перелік не наданий…. 
 

За  результатом зустрічі можуть бути надані такі висновки: 

9 Чисто органолептичне сприйняття справляє доволі позитивне враження. 

9 Відмова у наданні принципово важливої інформації, що є основою у оцінці якості 

моноблоків, та невпевнені відповіді на питання створюють багато сумнівів у 

достовірності задекларованих характеристик. 

9 Візуальне обстеження теплообмінника (без повної розборки моноблока) залишає багато 

сумнівів щодо можливості забезпечення заявленої ефективності та виключення 

можливості прямого змішування потоків. 
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