
Теплові насоси



• Більше 20 років досвіду

• 10 працівників/-ць

• Річний оборот близько 200 тис. євро

• Більше 100 реалізованих проєктів (інформаційні кампанії, ЕС на 60 
кВт у Вознесенську, зміни до процесу продовження роботи
атомних блоків, …)

• З початком війни гуманітарної допомоги на більше як 100 тис. євро

• Більше на сайті www.ecoclubrivne.org

Коротко про Екоклуб



А як виглядає енергетична безпека?



Принцип роботи

Джерело тепла на 
вході

Централізоване 
опаленння на виході

Централізоване опаленння 
на виході

Джерело тепла на виході

80 ⁰C

45 ⁰C

10 ⁰C

8 ⁰C

Компресор

Випарник Конденсатор

Розширювальний клапан

Такий самий термодинамічний 
цикл, як і в холодильнику

Цикл стиснення пари

Важливо для КЕ:
Менша різниця температур  Вищий КЕ



ТЕХНІЧНІ АСПЕКТИ
Компоненти теплового насоса

• Компресор

• Випарник
поршневий гвинтовий відцентровий

потужність

Пластинчастий 
теплообмінник для 
рідин

Планшет для 
повітря

V-подібний 
розгалуджувач 
повітря



ТЕХНІЧНІ АСПЕКТИ
Джерела тепла

Повітря
HOFOR, Copenhagen

Грунт

Інші джерела: 
• Ґрунтові води
• Геотермальне тепло
• Стічні води
• Промислове відпрацьоване тепло
• Спільне виробництво тепла та охолодження
• Димовий газ



ТЕХНІЧНІ АСПЕКТИ

Технічні виклики

• Живлення електроенергією

• Стабільне джерело тепла
• Перепади температури
• Забруднення
• Доступність

• Температурні обмеження
• Відвід: максимальна температура на виході 85 C

• КЕ зменшується при високій температурі на виході

• Складно забезпечити розмне розморожування теплового насоса
повітряного типу
• КЕ зеншується при низьких температурах на вході



ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ

Фактори, що впливають на економічність теплового насоса::

• Інвестиційні витрати

• Параметри кредиту (процентна ставка, строк тощо)

• Витрати на експлуатацію та обслуговування

• * Вартість виробництва тепла в базовому сценарії



ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ
Інвестиційні витрати

Інвестиційні витрати у компресійних (на основі електрики) теплових 
насосах зазвичай складаються з таких категорій:

• Тепловий насос

• Плата за підключення до електромереж
• * Кабель високої напруги

• Технологічна будівля

• Покупка землі

• * Теплоакумулятор 



• Зазвичай використовуються для обігріву офісних приміщень та
приватних будинків

• Майже завжди поєднуються з ще одним джерелом
теплопостачання (природний газ, дрова, щепа, т.д.)

• Фактично відсутні в центральному теплопостачанні

Досвід України



• Розробки для 3-х громад передТЕО на встановлення теплових
насосів.

• Встановлення спільно з партнерами в с. Горенка (Київська обл.)
теплового насосу та СЕС на приміщенні ФАП.

• Інформаційна діяльність

Подальші кроки



Запитання?



Презентація підготовлена в рамках проєкту “Закриття циклу: справедливий енергетичний 
перехід, розроблений містами та регіонами”. Це трирічний спільний проєкт Екоклубу, Екодії 
та міста Мирноград, який фінансується коштом Європейської комісії.



Ми готові допомогти! 

Дмитро Сакалюк

Експерт ГО «Екоклуб»

Тел: +38 (067) 363 41 10

E-mail: sakaliyk@ecoclubrivne.org

ecoclubrivne.org


