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Вступ
Вступ
Розділ 1
Аналітичний огляд існуючих систем опалення багатоповерхової
житлової будівлі
Розділ 2
Теоретичне і проектне обгрунтування параметрів систем
теплопостачання багатоповерхової житлової будівлі
Розділ 3
Організаційно-технологічне забезпечення реалізації проектних
пропозицій систем опалення багатоповерхової житлової будівлі
Розділ 4
Техніко-економічні показники
Висновки по роботі 1. Проведений аналітичний огляд існуючих систем, порівняні
елементи цих систем і обрані найбільш оптимальні для даного
проекту.
2. Змодельовані системи опалення, підібрано необхідне
обладнання, змодельовані системи альтернативних джерел енергії,
і розрахована їх ефективність.
3.Визначені трудомісткість, час робіт, кількість робітників на
виконання монтажних робіт систем опалення, складені календарні
графіки.
4.Визначенні капіталовкладення монтажних робіт системи
опалення, визначенні основні техніко-економічні показники.
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котел, рекуперація, гаряче водопостачання, енергозбереження, бак-акумулятор.
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Introduction
An analytical review of existing heating systems in a multistory
residential building
Theoretical and design justification of the parameters of district heating
systems in a multistory residential building
Organizational and technological support for realization of project
proposals of heating systems of a multistory residential building
Technical and economic indicators
1. An analytical review of existing systems is carried out, the elements
of these systems are compared and the most optimal ones are selected
for this project.
2. Modified heating systems, selected equipment, simulated alternative
energy sources, and their efficiency is calculated.
3. The complexity, time of work, number of workers for installation
works of heating systems, calendar charts are compiled.
4. Determination of the investment of the installation works of the
heating system, determining the main technical and economic
indicators.
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