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 ВВ

       Вибір основного та додаткового обладнання, визначення обсягу робіт для побудови Системи 
Прецизійного Кондиціонування на основі HPAC. 

  
 

1. Організація-замовник       
2. Контактна особа       
3. Телефон       
4.    Електронна пошта       
5. Поштова адреса, місцезнаходження об'єкта       

 
 

«     »     20    р.             Керівник проекту_______    
                                                            Представник ТВ________ 

  
 

Вибір HPAC для Системи Прецизійного Кондиціонування
        

1. Габаритні разміри приміщення, м (довжина, висота, ширина)        

2. 

Орієнтація приміщення відносно сторін світу та його 
місцезнаходження в будинку (орієнтація в просторі, суміжні 
приміщення, тип перекриттів, внутрішніх стін та зовнішніх 
огороджень – або посилання на план, креслення тощо) 

      

3. 
Кількість та характеристика вікон (матеріал рам, 
геометричні розміри)  

      

4.     Поверх, на якому  знаходиться приміщення        

5. 
Кількість обслуговуючого персоналу в приміщенні, час його 
знаходження в приміщенні, протягом доби 

      

6. 
Тип всього встановленого в приміщенні обладнання та його 
максимальне енергоспоживання (якщо відомо – 
тепловиділення)  

      

7. 

Перелік обладнання, яке потрібно охолоджувати,  
Наприклад, стійки: 

Размір стійки, Ш х Г х В, мм  
Енергоспоживання на стійку, кВт  
Напрямок повітряного потоку через 
стійку (від передньої частини до задньої, з 
бічних сторін вгору, від низу до верху, інше)  
Кількість, шт  

 

        
                           
                          
                          

                            

8. 
Розташування обладнання в приміщенні - схема або посилання 
на план, креслення тощо.        

9. 
Наявність вентиляції в приміщенні, її тип, разміщення вент. 
обладнання (за фальшстелею, зовні, інше)  

      

10. 
Вимоги до теплового режиму в приміщенні (температура, 
точність її підтримки)  

      

11. 
Вимоги до вологості в приміщенні (відносна 
вологість, точність її підтримки)  

      

12. 
Режим работи внутрушнього блоку (тільки рециркуляція, 
рециркуляція з приливно-витяжною вентиляцією) 

      

13. 
Тип внутрішнього блоку (шафного типу, настінний, стельовий,
внутрішньорядний, інше) 

      

14. 
Подача повітря (вгору, вниз, під фальш-стелею, фронтальна, 
через повітроводи)  

      

15. Принцип охолодження (повітряне, водяне, гліколеве)       
16. Тип конденсатора (вбудований, виносний)        

17. 
Шумове виконання конденсатора повітряного охолодження, 
драйкулера (стандартний, низькошумний) 

      

18. Тип холодогенту (R407, R410...)       
19. Плановане розміщення внутрішнього та зовнішнього блоку       

20. 
Максимальна відстань між блоками кондиціонера, 
максимальний перепад висот, м 

      

21. 
Максимальна та мінімальна температури повітря, при 
яких повинна забезпечуватись працездатність зовнішнього 
блоку 

      

22. Резервування обладнання (кількість кондиціонерів)       
23. Передбачуване місце зливу конденсату       
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24.  Бренд, якому надається перевага       
25.             
26.            

 
Вибір додаткового обладнання, підготовка розрахунку робіт  

 

1.  
Необхідність блоку або пристроїв "вільного" 
охолодження       

2.  
Необхідність дистанційного моніторингу, протокол  
(наприклад: SNMP, Modbus, LonTalk, SMS, інший) 

      

3.   Повітряний  фільтр підвищеного ступеня фільтрацїї       
4.  Датчик забруднення повітряного фільтру       
5.  Напірні вентилятори       
6.   Великий / малий графічний  дисплей  (наприклад: Coldfire)       
7.  Додаткові повітроводи       
8.  Підпір свіжого повітря       
9.  Газовидалення       

10.  Пожежогасіння       

11.  Необхідність відключення при пожежі       

12.  Датчик протікання конденсату       

13.  Плата аварійної сигналізацїї       

14.  Конденсатний насос       
15.  Підігрів дренажу       

16.  Низькотемпературний комплект       

17.  Щит живлення       

18.  Підведення ел. живлення до щита кондиціонерів       

19.  
Необхідність розробки та об'єм проєктної 
документацїї       

20.   Кошторис (АВК, комерційна)       

21.  

Необхідність в додаткових, по відношенню до 
стандартних, гарантійних зобов'язань, технічному  
супроводі (профілактика, терміновий сервіс, реакція 
7х24, ЗіП на складі) 

      

22.  
Графік проведення технічного обслуговування 
(щомісяця, щокварталу, раз на півроку, час реакції тощо)
. 

      

23.              

24.             

 




