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Висновки по роботі

модернізації будинків та техніко-економічне обґрунтування
Теоретичне та проектне обґрунтування параметрів систем опалення та
вентиляції котеджу з використанням сонячної електростанції та
сонячних колекторів
Організаційно-технологічне забезпечення реалізації проектних
пропозицій
Техніко-економічні показники

1. Оцінено перспективи застосування альтернативної енергетики
та енергетичну ефективність, виконане порівняння різних видів
відновлювальної енергетики.
2. Проведено розрахунки систем опалення та вентиляції будівлі,
розрахунки джерел енергозабезпечення: сонячної електростанції
та сонячних колекторів.
3. Розроблені трудомісткість, час робіт, кількість робітників на
виконання монтажу систем, складені календарні графіки.
4. Визначені капіталовкладення монтажних робіт систем опалення
та вентиляції, монтажу сонячної електростанції та сонячних
колекторів.
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енергія; сонячні станції; сонячний колектор; енергозбереження.
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Section 1
Analytical review of the use of alternative energy in the
modernization of buildings and feasibility studies
Section 2
Theoretical and project substantiation of the parameters of the heating
and ventilation systems of the cottage using a solar power plant and
solar collectors
Section 3
Organizational and technological support for the implementation of
project proposals
Section 4
Technical and economic indicators
Conclusions on work 1. The prospects for using alternative energy and energy efficiency are
evaluated, a comparison of various types of renewable energy is carried
out.
2. Calculations of heating and ventilation of the building, calculations
of power supply sources: solar power plant and solar collectors.
3. The complexity, the time of work, the number of workers for the
installation of systems, and the scheduled schedules are determined.
4. The investment of installation works of heating and ventilation
systems, installation of solar power plants and solar collectors is
determined.
Keywords: heating; ventilation; alternative energy; renewable energy; solar stations; solar
collector; energy saving.
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