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(57)  Система опалення будинків та споруд, яка
містить в собі трубопровід для подання води, зво-
ротний трубопровід системи опалення, які облад-
нані вентилями для запирання та з'єднані з нагрі-
вальними приладами, яка відрізняється тим, що
кожний нагрівальний прилад обладнаний електри-
чним нагрівним елементом та розширювальною
ємністю.

Корисна модель відноситься до теплопоста-
чання та може бути використана для обігрівання
будинків мешкання, а саме квартир.

Відома система квартирного опалення, яка мі-
стить у собі трубопровід мережі, трубопроводи
квартирної системи опалення, до яких приєднанні
основний і додатковий нагрівальні прилади. (Лив-
чак И.Ф., Шалькявичюс Ч.Б. Применение квартир-
ного отопления и горячего водоснабжения в мно-
гоэтажных зданиях, присоединенных к
централизованному теплоснабжению, - "Водосна-
бжения и санитарная техника", 1976 г. с. 24-26
рис.1.).

Недоліком відомої системи є мала ефектив-
ність регулювання й низька економічність Із-за її
недостатньої маневреності.

Найближчою до винаходу, що заявляється, є
система квартирного опалення, яка містить трубо-
проводи подання води мережі та зворотній трубо-
провід мережі, трубопроводи квартирної системи
опалення, до яких приєднанні основні та додаткові
нагрівальні прилади та елеватор. З метою підви-
щення ефективності регулювання, додатковий
нагрівальний прилад ввімкнутий між зворотнім
трубопроводом квартирної системи опалення і
зворотнім трубопроводом води мережі. (АС СРСР
№987302 1983 р.)

Але ця система не забезпечує автономного
нагрівання та регулювання окремого нагрівального
приладу.

Технічною задачею, що вирішується заявле-
ною корисною моделлю є удосконалення системи
квартирного опалення, здійснення можливості ав-

тономного використання нагрівального приладу у
квартирі, будинку та споруді при відсутності або
недостатньому центральному опаленні.

Суть корисної моделі полягає в, тому що сис-
тема опалення будинків та споруд містить у собі
трубопровід для подання води, зворотній трубо-
провід системи опалення, які обладнані вентилями
для запирання та з'єднані з нагрівальними прила-
дами. Крім цього кожний нагрівальний прилад об-
ладнаний електричним нагріваючим елементом та
ємністю для розширювання.

На фіг. зображена система опалення будинків
та споруд загальний вигляд. Система опалення
будинків та споруд містить трубопровід для по-
дання води - 1, зворотній трубопровід - 2, нагріва-
льні прилади - 3, вентилі для запирання системи
центрального опалення - 4, електронагріваючі
елементи - 5, розширювальна ємність - 6, вентиль
розширювальної ємності - 7.

Система опалення будинків та споруд працює
таким чином. З міської тепломережі вода поступає
в будинок і квартиру по трубопроводу - 1 і цирку-
лює, як звичайно, та вертається в мережу по зво-
ротному трубопроводу - 2. При відсутності тепло-
постачання перекривають вентилі для запирання -
4 теплової мережі та відкривають вентиль - 7 роз-
ширювальної ємності - 6. Електронагріваючий
елемент - 5 вмикають в електричну мережу. Оскі-
льки нагріваючий елемент знаходиться знизу на-
грівального приладу - 3 здійснюється самостійна
циркуляція води, яка нагрівається та остигає усе-
редині нагрівального приладу. Розширювальна
ємність - 6, призначена для регулювання рівня
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рідини в системі. Електронагріваючий елемент - 5
обладнаний терморегулятором.

Система опалення будинків та споруд, яка за-

являється, пройшла технічні опробування та пока-
зала свою ефективність.

Комп’ютерна верстка А. Крулевский Підписне Тираж 37 прим.

Міністерство освіти і науки України
Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна

ДП “Український інститупромислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ  – 42, 01601


