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Розділ 1
Особливості вентиляції,кондицюювання та опалення закладів
охорони здоровя
Теоретичне
та
проектне
обгрунтування
систем створення мікроклімату в
Розділ 2
амбулаторії сімейного типу

Розділ 3
Розділ 4
Висновки по роботі

Організаційно-технічне забезпечення реалізації проектних рішень
Техніко-економічні показники

1. Pозглянута наукова та практична реалізація відомих систем
теплозабезпечення медичних закладів, наведено основні
нормативні вимоги до влаштування систем опалення медичних
закладів.
2. Було проведено попередні та основні розрахунки системи
опалення, здійснено моделювання теплоізоляційної оболонки
будівлі з метою визначення її оптимальних параметрів, виконано
вибір і розрахунок обладнання для систем опалення.
3. У ході виконання даної роботи було розроблено пропозиції до
проект технології монтажу систем опалення, вентиляції та
кондиціювання амбулаторії сімейного типу у с. Вишневому.
4. Визначені заходи з техніки безпеки при монтажі системи та
пожежної безпеки.
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1. The scientific and practical realization of known systems of heating
of medical establishments is under consideration, the basic regulatory
requirements for the installation of heating systems of medical
establishments are given.
2. The preliminary and basic calculations of the heating system were
carried out, the modeling of the thermal insulation shell of the building
was carried out in order to determine its optimal parameters, the choice
and calculation of equipment for heating systems was made.
3. In the course of this work, proposals were made for the design of the
technology of installation of heating, ventilation and air conditioning
systems of the family-type outpatient clinic in the village.
4. Safety measures are taken during the installation of the system and
fire safety.
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