
 
Забезпечення належних параметрів 

мікроклімату 
в громадських будівлях 



  З чого починається комфорт 

• Моніторинг параметрів мікроклімату: 
 

- температура 
- вологість  
- рівень вуглекислого газу 

 
 

• Розуміння допустимих норм: 
 

- холодно/жарко 
- душно 

 
 



Дані з системи моніторингу АСЕМ 

Моніторинг СО2  – дитячі заклади  



Моніторинг СО2 – школи  

 
• Додаткова перевага 

 
можливість визначити фактичний рівень інфільтрації 

Дані з системи моніторингу АСЕМ 



Моніторинг СО2 – адмін будівлі  

Дані з системи моніторингу АСЕМ 



Основні проблеми під час впровадження вентиляції 

• Завищені очікування від економії 
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Основні проблеми під час впровадження вентиляції 

• Невірно підібране обладнання: 
- необхідно мінімум 16 куб.м/год на людину (бажано 25 куб. м/год) – 

це дуже рідко можна забезпечити «стіновими» рішеннями; 
 

- зона дії дуже обмежена; 
 

- високий шум. 
 
 
 
 

 

Зона дії вентиляції 



Основні проблеми під час впровадження вентиляції 

• Обладнання не обслуговується або обслуговується 
погано: 
 

- вентиляція не включається «бо страшно»; 
 

- вентиляція працює постійно без прив'язки до потреби; 
 

- виходять з ладу компоненти (калорифери, клапани фільтри); 
 

- не міняються вчасно фільтри. 
 
 
 
 

 



Основні проблеми під час впровадження вентиляції 

• Окупність вентиляції з рекуперацією дуже висока: 
 

- особливо для об'єктів з нетривалим перебуванням (школи в 1 зміну, 
актові зали); 
 

- електроенергія для електричних калориферів дорожче ніж теплова 
енергія на опалення, а водяні калорифері дорогі в монтажі і 
експлуатації; 
 

- додаткова інфільтрація через вентиляційні установки без 
«заслонок» в неробочі періоди 
 
 
 
 
 

 



Основні проблеми під час впровадження вентиляції 

• Невідповідність заявлених характеристик 
рекуператорів фактичним: 
 

- вимірювання ККД на мінімальних швидкостях, а не на номінальних; 
 

- необхідно самому перевіряти: 
 

- ККД = (Тпр  – Тзов)/(Твн – Тзов). 
 

- Твн – внутрішня температура 
- Тзов – зовнішня 
- Тпр – температура після рекуператора з вимкнутим підігрівачем 

 
 
 
 
 

 



Поради по впровадженню 
• Детальний техніко-економічний розрахунок, що включає: 
- час роботи; 
- тарифи не теплову та електричну енергію; 
- фактичний ККД в номінальному режимі; 
- додаткові затрати електроенергії на привід вентиляторів; 
- затрати на сервіс 

 
• Розуміння хто і за які кошти буде вентиляцію обслуговувати 

 
• Через пластикові вікна можна вентилювати (провітрювачі, 

«зимове провітрювання», «ударне провітрювання») – але цим 
можна управляти 
 

• Обов’язкове навчання персоналу закладу користуванню 
вентсистемами 
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Литвин Вадим 

 
vl@cee.com.ua 

+38067-448-18-55 
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