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Розділ 1
Аналітичний огляд конструктивних рішень системи опалення та
вентиляції
Розділ 2
Теоретичне та проектне обґрунтування системи вентиляції та
опалення котеджного будинку
Розділ 3
Організаційно-технологічне забезпечення реалізації проектних
пропозицій
Розділ 4
Техніко-економічні показники
Висновки по роботі 1. Проведений термодинамічний аналіз теплонасосної схеми
вентиляції і підігріву води в критому басейні дозволив визначити
параметри повітря в вузлових точках схеми, а також необхідні
відносні витрати повітря в лініях рециркуляції і байпасування;
2. Розрахована система вентиляції та опалення для забезпечення
оптимального мікроклімату приміщень. Систему вентиляції та
запроектовано враховуючи рішення щодо енергозбереження .
3. У даному розділі проведено аналіз умов праці по монтажним
роботам системи опалення та вентиляції з рецеркуляцією повітря
котеджного будинку в м.Донецьк . Розроблено календарний план
монтажу системи опалення та вентиляції, система опалення
монтується 21 день, а система вентиляції 24 дні..
4. Розраховано техніко-економічні показники та термін окупності
системи опалення та вентиляції
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Analytical review of constructive solutions of the heating system and
ventilation

Section 2
The system of ventilation and heating is designed for the optimal
microclimate of the premises. The ventilation system is designed to take
into account energy saving solutions
Section 3
Organizational and technological support for the implementation of
project proposals
Section 4
Technical and economic indicators
Conclusions on work 1.The thermodynamic analysis of the heat pump system of ventilation
and heating of water in the indoor pool allowed to determine the
parameters of air at the nodal points of the circuit, as well as the
necessary relative airflow in the lines of recirculation and bypassing;
2.The system of ventilation and heating is designed for the optimal
microclimate of the premises. The ventilation system is designed to take
into account energy saving solutions
3.In this section, an analysis of the working conditions of the
installation works of the heating and ventilation system with the air
recirculation of the cottage in Donetsk. A calendar plan for the
installation of the heating and ventilation system has been developed,
the heating system is projected 21 days and the ventilation system is 24
days ...
4. The technical and economic indicators and payback period of the
heating and ventilation system are calculated
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