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Комплексні рішення по оптимізації
житлово-комунального господарства

та соціально-культурних будівель.



ТОВ «ТЕРМІКА»  - ЦЕ КОМПАНІЯ, МЕТОЮ ЯКОЇ Є РОЗРОБКА І ВПРОВАДЖЕННЯ 

КОМПЛЕКСНИХ РІШЕНЬ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ, СЕРВІСНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 

ЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ ТА ТЕПЛОТЕХНІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ, ВПРОВАДЖЕННЯ 

ІННОВАЦІЙНИХ ІТ-РІШЕНЬ В НАПРЯМКУ ОБЛІКУ, МОНІТОРИНГУ ТА КОНТРОЛЮ ЗА 

ВИКОРИСТАННЯМ ТА ВИТРАТАМИ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ.

ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ РІШЕННЯ ПО ЕФЕКТИВНОМУ УПРАВЛІННЮ ВАРТОСТІ ТЕПЛА КОМПАНІЯ 

«ТЕРМІКА»  ВИКОНУЄ ЦІЛИЙ КОМПЛЕКС ЗАВДАНЬ, А САМЕ:

НАШІ ПАРТНЕРИ

Енергоаудит приміщень будь-якої площі, з метою зменшення витрат на 
ененерергогоспспожожививананняня ттаа опопалалененняня.

Проектування водогрійних та парових котелень на будь якому виді палива, дахових 
котелень, систем альтернативної енергетики, систем повітряного опалення, 
теплопуну ктів, , інженернр их мерреж,, систем газопостачання.

БуБудідівнвницицтвтвоо, ррекекононстструрукцкціяія іі ммононтатажж ененерергогоспспожожививчочогого ооблблададнананннняя вивищощогого 
клкласасуу ененерергогоефефекектитивнвносостіті:: вовододогргрійійнинихх тата ппарарововихих ккототелелененьь нана ббудудьь якякомомуу вивидіді 
палива, дахових котелень, транспортабельних міні-котелень, систем повітряного 
опопалалененняня,, тетеплплопопунунктктівів,, інінжежененернрнихих ммерережеж,, сисистстемем ввододопопосостатачачаннння,я, ввододопопідідгогототовквки,и, 
водовідведення.

Диспетчеризація котелень, теплопунктів, опалювальних систем, систем промислового 
повітряного опалення.

Сервісне обслуговування теплотехнічного обладнання на підприємствах.

ЕНЕРГОАУДИТ 
ПІДПРИЄМСТВА

Одним з головних етапів в реконструкції 
та будівництві інженерних систем є 
процедура енергоаудиту.

Енергоаудит – це методика 
експериментального визначення 
параметрів роботи обладнання, яке 
проводиться шляхом вимірювання 
основних технологічних показників.

Енергоаудит проводиться за допомогою 
наступного обладнання: тепловізор, 
пірометр, витратомір, газоаналізатор, 
аеродвері.

Енергоаудит виявляє не тільки недоліки 
в системі, а й дозволяє їх ліквідувати з 
подальшою оптимізацією всієї системи. 
Всі результати вимірів обробляються 
програмним забезпеченням для 
побудови основних графіків 
залежностей та проведення техніко-
економічного аналізу.

Детальний енергетичний аудит

За результатами розрахунків фактичні 
тепловтрати офісних будівель наводимо 
у вигляді діаграм.

Мета енергоаудиту — оцінка ефективності використання паливних, 
енергетичних ресурсів і розробка ефективних заходів для зниження 
витрат підприємства.

Складові річних втрат теплової енергії 
на опалення офісної будівлі

Перелік запропонованих заходів за результатами аудиту

Перелік заходів
Економія  Вартість

впроваджен-
ня грн

 Період
 окупності

років куб. м грн

Будівля

Заміна дерев’яних вікон на металопластикові з 
енергозберігаючим склопакетом в будівлі

2614 29800

106 386

4,4
Заміна існуючих склопакетів на 
4,4 енергозберігаючі в будівлі

21 260

Зменшити витоки повітря крізь існуючі 
металопластикові вікна

4 750

Утеплення стін (1 ВАРІАНТ) 4 397 50 126 638 000 10+

Утеплення перекриття даху будівлі 1 208 13 771 290 144 10+

РАЗОМ 8 219 93 697 1 060 540 –

Будівля

Зменшити витоки повітря крізь вікна 210 2 394 2670 1,1

Зменшення витоків повітря крізь перекриття даху 
та додаткове утеплення мінватою

889 10 134 41 684 4,1

Заміна існуючих склопакетів на енергозберігаючі 165 1 881 20 323 10

РАЗОМ 1264 14 410 64 677 –

Основні показники запропонованих варіантів модернізації та порівняння 
їх з існуючим станом

Показники Існуюча
система І ВАРІАНТ ІІ ВАРІАНТ ІІІ ВАРІАНТ

Вартість заходу, грн – 1 025 286 1 340 195 1 839 889

Споживання палива 76 390 м3 47 200 м3 47 200 м3 37 453 м3
дрова 34,4 м3

Вартість споживання, грн 
газ  -11,4 грн/ м3 дрова

 450 грн/м3

870 846* 538 080 538 080
426 964
15 480

Економія, грн -- 332 766 332 766 428 402

Окупність, років -- 3,1 4,0 4,3

Витрати газу «ДО» та «ПІСЛЯ» запропонованих заходів 
по утепленні будівлі

 Фундамент/підлога

 Перекриття над проїздом

 Стіни

 Дах/перекриття горища

 Двері

 Витоки теплого 
повітря

 Вікна 

5%3%

30%

7%

2%

1%

19%

34%

20%26%

13%

10%

30%

12228 2947

4009

1683

До 
утеплення

До 
утеплення

Після 
утеплення 

Після 
утеплення 
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ПРОЕКТУВАННЯ 
ОБ’ЄКТІВ:

• водогрійних, парових котелень, та котельних перегрітої 
води, працюючих на різноманітних видах палива 

• міні-котелень, у тому числі дахових

• систем повітряного опалення промислових, 
сільськогосподарських об’єктів, спортивних споруд

• теплових пунктів та вузлів обліку тепла, газу 

• інженерних мереж газопостачання, водопостачання, 
теплових мереж  та супутніх споруд

• промислового теплотехнічного та насосного 
обладнання

• систем альтернативної енергетики, теплових насосів, 
геліосистем  

• обладнання для систем повітряного опалення, газових 
випромінювачів

• обладнання та приладів для систем газопостачання, 
газорозподілу та обліку газу

• зовнішніх та внутрішніх  інженерних мереж 

• теплових пунктів та вузлів обліку теплової енергії

Проектування - це одне з ключових завдань 
у процесі впровадження енергозберігаючих 
технологій. Саме якісно розроблений проект 
стає гарантією ефективності, надійності, 
безпеки експлуатації обладнання, досягнення 
максимального ефекту від впровадження заходів 
енергозбереження, а значить і термінів окупності 
проекту.

МОНТАЖНІ 
РОБОТИ:

БУДІВНИЦТВО ТА 
РЕКОНСТРУКЦІЯ:

Тому з огляду на вищезазначене, проектування котелень повинно бути виконано досвідченою, фаховою організацією, 
яка якісно проведе всі необхідні розрахунки, враховуючи побажання замовника та вимоги державних дозвільних 
органів і нормативних актів.

Саме тому проектний відділ компанії «Терміка» - це потужна команда кращих дипломованих фахівців, інженерів-
проектувальників, теплотехніків, інженерів по автоматизації, конструкторів, архітекторів та екологів.



СЕРВІСНЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ

ЕНЕРГОСЕРВІС

Сервісне обслуговування від  Компанії «Терміка» – це 
цілий комплекс послуг, спрямованих на забезпечення 
надійної, економічної та безпечної експлуатації вашого 
обладнання.  

Фахівці нашого сервісного центру щорічно проходять 
навчання в іноземних компаніях, де вивчають 
особливості конструкції обладнання, відпрацьовують 
на практиці тонкощі його ремонту, монтажу та 
експлуатації.

Енергосервіс від компанії Терміка - це комплекс заходів, спрямованих на досягнення замовником максимальної 
ефективності від використання енергоресурсів без інвестування власних коштів.

Тобто енергосервісний договір є формою фінансування енергомодернізації об’єкта.

ВИРОБНИЦТВО ТА 
ВПРОВАДЖЕННЯ 
ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ 
ПІДПРИЄМСТВ

IT-РІШЕННЯ 
Компанія «Терміка» активно впроваджує сучасні 
ІТ- рішення в сфері ефективного використання 
енергії як із традиційних, так і з альтернативних 
джерел.

Накопичений  досвід Компанії «Терміка» 
дозволяє проводити діагностику та управліням 
теплотехнічного обладнання, опалювальних 
систем будь- якого типу із застосуванням сучасних 
методик і технологій, розроблених на базі 
унікальних, власно-розроблених  ІТ- рішень!

Диспетчеризація котелень, систем альтернативної енергетики, водяного та повітряного опалення, теплових пунктів та 
вузлів обліку теплової енергії, систем газопостачання, газорозподілу та обліку газу та інших технологічних процесів - 
це можливість зменшення витрат на експлуатацію віддаленого управління та контролю над їх роботою.

Реалізація диспетчеризації дозволяє зменшити витрати на експлуатацію, оптимізувати управління характеристиками 
системи, зменшити час реакції на аварійні ситуації та виключити вплив персоналу на процеси управління.

Як свідчить практика, у ряді випадків навіть дрібні недоліки в роботі можуть впливати на умови експлуатації, ККД 
котельні, термін служби механізмів.

Програмний продукт автоматично обробляє дані та формує «зведену» картину функціонування обладнання.

Діагностика, контроль та управління за експлуатацією технологічного обладнання і опалювальних систем здійснюється 
за рахунок надходження оперативних даних, які дозволяють виявляти відхилення и коректувати роботу обладнання в 
залежності від ситуативних потреб.

Це дає можливість раціонально використовувати ресурси та на ранній стадії виявити несправність і запобігти виходу з 
ладу всієї системи або окремо взятої її частини та попередити виникненню аварійних ситуацій.

Головною відмінністю ІТ-рішення Компанії «Терміка» є повна інтеграція програмного комплексу з системою управління 
і обліковими бухгалтерськими системами 1С, що дозволяє зробити облік значно зручніше.

Це дає можливість сервісним інженерам Компанії 
«Терміка» якісно виконувати повний комплекс 
робіт, який дозволяє подовжити термін експлуатації 
ваших систем та уникнути будь-яких форс-мажорів в 
майбутньому.

При цьому, фінансування проходить за рахунок залучення 
зовнішніх (інвестиційних) коштів енергосервісної компанії, 
і як результат дає скорочення енерговитрат в майбутньому. 

Замовниками у системі енергосервісу можуть бути як 
органи публічної влади, підприємства ЖКГ так і приватні 
підприємства, тобто будь-які установи, організації, заклади, 
які мають на балансі приміщення і платять рахунки за 
енергоносії. Саме для замовника модель енергосервісу 
передбачає найбільшу кількість позитивних змін.

Не вкладаючи власні кошти, замовник отримує 
суттєве скорочення своїх енерговитрат, а також має 
можливість експлуатувати надійне сучасне обладнання, 
що дозволяє повністю уникати аварійних ситуацій, які 
б мали місце при використанні старого обладнання, 
строк експлуатації якого, в багатьох випадках вже 
давно минув.



Деякі реалізовані проекти

Компанія «Папірус»
(м. Вишневе, Київська обл.
с. Петрівське, Київська обл.)

ТРЦ «Термінал»
(м. Бровари, Київська обл.)

ТРЦ «Мега Маркет»
(с. Гатне, Київська обл.) 

ТОВ «Терміка»
Україна, м. Київ, вул. Стеценка 33 А
тел./факс: (044) 400 – 99 -24


