
ЕНЕРГОРЕСУРС-ІНВЕСТ
К О Р П О Р А Ц І Я

КТВ – завершений енергозберігаючий модуль змон-
тований із застосуванням сучасного високоефективного 
обладнання провідних європейських виробників.

КТВ – є повністю автономним пристроєм, який 
включає в себе всі необхідні елементи для ефективної 
подачі та розподілення теплової енергії між системами 
опалення, гарячого водопостачання та вентиляції в бу-
динках, спорудах, житлових комплексах. Приєднується до 
центральних теплових мереж з високими параметрами 

забезпечення тепловою енергією споживачів із підтриманням оптимальних параметрів •	
в залежності від індивідуальних потреб споживачів
контроль та регулювання параметрів теплоносія в автоматичному режимі•	
компактність, що дає змогу вивільнити додаткову площу•	
швидкість монтажу на об’єкті•	
поставка в повному обсязі із високим рівнем автоматизації, яка дозволяє економити •	
до 30% теплової енергії
якісний та надійний монтаж вузла в заводських умовах з оптимальним рішенням •	
розташування в приміщенні
надійність в роботі та простота в обслуговуванні•	

- приватні будинки•	
- багатоквартирні житлові будинки•	
- лікувально-оздоровчі заклади•	

забезпечення тепловою енергією систем опалення об’єктів із забезпеченням оптимальної •	
теператури теплоносія в залежності від зовнішньої та внутрішньої температури
постійне забезпечення об’єкта гарячою водою із підтриманням постійної температури •	
води
підтримання необхідних параметрів теплоносія для різних технологічних процесів•	
облік тепла спожитої теплової енергії споживачами•	

Призначення

СФери заСТОСУВання

ПереВаги ВикОриСТання

Компактні теплові вузли (КТВ)

теплоносія і застосовується як при новому будівництві 
так і при реконструкції теплопунктів в існуючих будівлях 
різного функціонального призначення. Монтується на 
рамі в компактному вигляді, завдяки чому економить-
ся простір з можливістю встановлення в будь-якому 
приміщенні і має вхідні та вихідні патрубки з фланцями 
для приєднання до систем. При необхідності комплекту-
ються вузлами обліку тепла, підживлюючими системами 
та насосними станціями підвищення тиску.
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Теплообмінник, який передає теплову енергію від висо-
котемпературного централізованого теплоносія, тепло-
носію споживачів тепла.
Система рулювання температури теплоносія, яка вклю-
чає в себе регулюючий клапан з електроприводом та 
погодним регулятором в комплекті з давачами темпера-
тури.

Насосні групи, які забезпечують циркуляцію теплоносія в 
системах споживачів.
Система підживлення, яка забезпечує постійний необхід-
ний тиск в системі.
Система обліку, яка реєструє спожиту теплову енергію.

ПОСЛУги ФахіВціВ кОрПОрації

підбір обладнання теплового вузла, •	
вузлів регулювання і управління, а 
також допоміжного обладнання на 
основі технічного завдання
забезпечення кТВ технічною •	
документацією
виконання проектних робіт із •	
необхідними погодженнями

монтаж кТВ із здачею об’єкта в •	
експлуатацію
виконання пуско-налагоджувальних •	
робіт
навчання обслуговуючого персоналу;•	
гарантійне та післягарантійне •	
обслуговування

ОСнОВні ФУнкціОнаЛьні СкЛадОВі

ТриФУнкціЙниЙ ТеПЛОВиЙ ВУзОЛ на СиСТеМУ ОПаЛення, гарячОгО ВОдОПОСТачання Та ВенТиЛяції

Подаючий трубопровід 
системи опалення

Зворотній трубопровід 
системи опалення

Подаючий трубопро-
від теплової мережі

Зворотній трубопро-
від теплової мережі

Трубопровід ГВП

Трубопровід циркуляції

Трубопровід холодної води

Зворотній трубопровід системи вентиляції

Подаючий трубопровід системи 
вентиляції


