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будьякої фінансової підтримки з боку чиновників, на «голому»
ентузіазмі, вони напрацювали сім унікальних проектів, що не
мають аналогів у світі. Також мають два, вже реалізовані й не
менш унікальні проекти з пакетом необхідних документів на
право виробництва, а також патенти на винаходи. Йдеться про
водонагрівач для проточної води й електрокотел для опалення
приміщень. Унікальність виробів полягає в особливостях їх
конструкції, що дає змогу суттєво економити електроенергію.
Два роки поспіль винахідники виходили у фінал і посідали при
зові місця на Всеукраїнському конкурсі «Ярмарок ідей», ор
ганізованому альянсом «Нова енергія України». Космачі демо
нстрували свою продукцію на міжнародній виставці «АкваТерм
2009» і мали найвищий рейтинг відвідуваності виставкових
площ порівняно з їхніми конкурентами.

Костянтин Стефанович не завжди розробляв електрокотли.
У шістдесяті він, син розстріляного напередодні війни «шпигу
на» — поляка з Тульчина, став диригентом і солістом військово
го хору на Півночі Росії. Фахівці вважали його тенор унікальним
за діапазоном і глибиною. Але доля Костянтина Космача скла
лася інакше. Він «писав» своє життя як авантюрний роман, інко
ли навіть із кримінальними розділами, адже відведений прави
лами простір раз у раз виявлявся затісним для його талантів.
Син Костянтина Космача Стефан спершу також став на мис
тецький шлях. Здобувши освіту в Київському державному інсти
туті театрального мистецтва ім. І. КарпенкаКарого, він працю
вав у столичному Театрі російської драми ім. Лесі Українки. А те
пер разом із батьком влаштовує «прем'єри» в лабораторії.
Всесвіт і все в ньому влаштоване за задумом Творця. Люди
на ж не наділена здатністю створювати. Не багатьом із нас дано
лише побачити те, що вже є, та й самі ідеї не є продуктом інтелек
ту. Ідеї як такі приходять іззовні у підготовлений до сприйняття мо
зок — кому яка... На нашу думку, це називають талантом.
Чи правильна така позиція чи ні — питання дискусійне. У кож
ному разі, родина Космачів обстоює саме таку позицію.
Наукововиробнича лабораторія з енергоощадних техно
логій Костянтина і Стефана Космачів заснована у 2005 р. Без

Електрокотел
Перш ніж викласти суть кількох ноухау, варто зауважити, що
всі виробники електрокотлів без винятку використовують одна
кову конструкцію нагрівального бака, в який вмонтовані один
або кілька ТЕНів. Висота ємності залежить від довжини ТЕНів —
у середньому 30 см. Для того, щоб встигнути нагріти тепло
носій за такий короткий шлях, доводиться витрачати велику
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Не використовувати при відсутності у мережі менше 220 В
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Водонагрівач для проточної
води «Скіф»
Це насадка на кран діаметром
80 мм і висотою 40 мм.
Незважаючи на малі габарити,
прилад не поступається продуктив
ністю дорогим імпортним водона
грівачам, витрачаючи при цьому
всього 2,8 кВт на годину. Він нагрі
ває 2,5 літри води з 15 до 50 0С за
хвилину.
«Скіф» не потребує залучення
фахівців для його установки.

Нагрівальний модуль
Будьяка рухома рідина
наділена здатністю утворю
вати навколо себе енергію,
так зване торсіонне поле.
Складність у тому, щоб зму
сити це поле і поле, що ото
чує земну кулю, «відгукнути
ся» одне одному. Костянти
нові Космачу вдалося знай
ти зв'язок. Щоправда, лише
для двох труб діаметром 25 і
32 мм. Труби закручені у
спіралі, між ними насос,
який рухає воду по замкне
ному колу. Вода рухається,
народжує торсіонне поле,
його частота хай злегка, але
збігається із частотою поля
навколо планети, приблиз
но 8 Гц. В результаті отри
мується резонанс, своєрід
ний трансформатор, що до
дає додаткову енергію, ок
рім тої, що витрачається на
перекачування теплоносія,
який нагрівається до значної
Нагрівальний модуль у зібраному
температури. Площа тепло вигляді (40 см у діаметрі,
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віддачі цього модуля 3 м , 100 см у висоту)
що дозволяє обігріти площу
30 м2 (90 м3).
Представлений на фото дизайн не є принциповим. Може
бути будьяка інша форма, й не обов'язково з лози. По суті
«модуль» — це радіатор, зібраний в одну конструкцію. Її роль
виконує згорнута у спіраль трубка; насос, що прокачує по замк
неному циклу рідину, яка утворить позитивне торсіонне поле,
магнітний поляризатор і резонатор.
Завдяки оригінальним конструктивним рішенням витрата
електроенергії становить менше, ніж 0,1 кВт на годину. При
стрій підключається до електромережі змінного струму 220 В.
Моніторинг ринку електрообігрівальних пристроїв перекон
ливо підтверджує, що пропонований продукт економніший та
ефективніший від будьякої електрообігрівальної системи (якот
електрокотли, електрокаміни, конвектори, кондиціонери тощо).
Крім того, немає потреби користуватися послугами фахівців для
його підключення, робити спеціальне електророзведення, не
потрібний також дозвіл на експлуатацію, адже його підключення
не складніше, ніж підключення праски.
Крім проектів у галузі опалення й гарячого во
допостачання, про що йшлося вище, лабораторія
Костянтина і Стефана Космачів має цілу низку
проектів, що стосуються виробництва спиртів,
цукру. Вони також розробили процес випічки
хліба, у ході якого оминається процес мелення
зерна, та запропонували автономну заправку
електромобіля (пристрій розташований у самому
автомобілі). Для реалізації цих проектів необхідна
фінансова підтримка держави. Костянтин Стефа
нович та його син Стефан також прагнуть налаго
дити тісну співпрацю із зацікавленими в їхніх вина
ходах підприємствами, шукають партнерів.

Водонагрівач «Скіф»
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кількість енергії. В лабораторії Космачів використали лабіринт,
подовживши шлях теплоносія уздовж нагрівальних елементів
до 2,5 метрів. Вода в електрокотлі обертається по колах, вели
кому й малому, змішуючись у потрібній точці і підтримуючи ви
соку температуру в батареях без додаткових кіловатгодин.
Таке просте й оригінальне вирішення дозволило знизити
витрати електроенергії на 1 м2 (3 м3) з 100 Ват, як в інших
виробників, до 36 Ват. У цій конструкції також використані
структуризація й активація теплоносія за допомогою магнітів.
Окрім того, в особливий спосіб використовується стандарт
ний терморегулятор.
Від максимально заявленої потужності економиться дві
третини. І лише одну третину реєструє лічильник. Шестикіло
ватний котел, наприклад, забезпечує теплом приміщення до
100 м2, тоді як для інших межа — 60 м2 за тієї ж потужності. Але
вони завдяки електроніці економлять 30 %, а винахід Кос
мачів — 60 %. До того ж тульчинський котел багатоваріантний у
своїх можливостях: може застосовуватися на старій системі,
водяній, на євросистемі з теплою підлогою і у приміщеннях, де
надзвичайно високі стелі.
Слід зазначити, що такий електрокотел — не ідея, а ре
алізований проект. Костянтин Стефанович Стефан Костянтино
вич Космачі мають патент, сертифікат, технічну документацію на
свій винахід. Ними виготовлено і встановлено декілька сотень
електрокотлів у всіх регіонах України. Приватні споживачі, які
перезимували в квартирах із розробленим у лабораторії Кос
мачів пристроєм, теж вельми задоволені, адже користувач
сплачує не більше 10 коп. на добу за 1 м2 (3 м3) опалювальної
площі, виходячи з тарифу 25 коп. за 1 кВт електроенергії.
Важлива перевага цього електрокотла — компактність і
зручність у використанні. Корпус установки може бути метале
вий або дерев'яний, відтак він може стати органічною частиною
інтер'єру приміщення, не займаючи багато місця.

