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Розділ 1
Аналітичний огляд комбінованої системи теплопостачання з
грунтовим теплообмінником та сонячними колекторами
Розділ 2
Теоретичне обґрунтування технічних рішень комбінованої системи
теплопостачання
Розділ 3
Організаційно-технологічне забезпечення реалізації проектних
рішень
Розділ 4
Техніко-економічні показники
Висновки по роботі 1.Проаналізовано
звичайні
системи
теплопостачання
та
комбіновані з альтернативним джерелом енергії. Наведені
приклади технологічних схем комбінованих системи опалення на
основі грунтових теплообмінників та сонячних колекторів,технікоекономічне обгрунтування.
2.Розраховані тепловтрати будівлі, розроблена аксонометрична
схема комбінованої системи опалення, проведені гідравлічні
розрахунки та підібрана модель теплового насосу.
3.В організаційно-технологічному розділі були розроблені вказівки
щодо монтажу системи,визначений склад робіт, визначені об’єми
робіт згідно усіх діючих нормативних документів, розроблено
календарний план заготівельно - монтажних робіт.
4.Виконано локальні кошториси на проведення таких робіт:
влаштування системи опалення будівлі (грунтовий тепловий насос,
геліосистема), влаштування системи гарячого водопостачання
будівлі(двоконтурний бойлер).
Ключові слова: теплопостачання,тепловий насос,геліосистема,альтернативні джерела
енергії .
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Section 1
Analytical review of the combined heat supply system with a ground
heat exchanger and solar collectors
Section 2
Theoretical substantiation of technical solutions of the combined heat
supply system
Section 3
Organizational and technological support for the implementation of
project decisions
Section 4
Technical and Economic Indicators
Conclusions on work 1. In this section, ordinary heat supply systems were analyzed and
combined with an alternative source of energy. Examples of
technological schemes of the heating system based on soil heat
exchangers and solar collectors
2. In this section heat losses of the building are calculated, the scheme
of the heating system is developed, hydraulic calculations are carried
out and the model of the heat pump is selected.
3. In the organizational and technological section, instructions were
issued regarding the installation of the system, the specified
composition of work, the scope of work in accordance with all
operating normative documents.
4. In this section, local estimates have been made for the following
works: installation of the heating system of the building, installation of
the hot water supply system of the building.
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