
 

     

UTM 5827.032 ME      

Mod. Coala Nr. document Semnăt. Data 

Şef. cat. Ţuleanu C.   

Alimentarea cu căldură a 

or. Grigoriopol 

Litera Coala Coli 

Cond. Andoni N.        

Cons.    

U.T.M    FUA 

ISACGV-141 FR 
Diplom. Grozav S.   

    

 

 

 

 

 

 


	4.2. Indicatoare de norme de deviz
	4.4. Întocmirea devizelor la procurare şi montaj a utilajelor tehnologice.
	4.5. Întocmirea devizelor generale

	unde:- diferenţa de temperatură temperatură maximă
	- diferenţa de temperatură minimă
	Determinarea perderilor de sarcina admisibile pentru fiecare treapta se efectuiaza in felul urmator:
	unde:-consumul anual de caldură pentru prepararea apei calde de consum
	Determinam aria unei placi a schimbatorului de caldura:
	Numarul de placi in schimbatorul de caldura se afla cu ajutorul formulei:
	Se afla lungimea totala a schimbatoruluide caldura:
	Deci am ales schimbatoare de caldura de tip RO.6p cu dimensiunile de 14.03 şi 14.02 m,alegerea a fost facuta prin internet www.teplota.org.
	Calculul densităţii gazelor de ardere
	Calculul volumului real orar de gaze de ardere
	Calculul volumului real orar de aer
	Calculul rezistenţei aerodinamice a traseului de gaze de ardere
	Calculul coşului de fum şi alegerea ventilatorului de gaze de ardere
	Ventilatorul de gaze de ardere (v.g.a.)
	Calculul rezistenţei aerodinamice a traseului de aer
	Calculul rezistenţei aerodinamice a traseului de aer
	Calculul instalaţiei de tratare a apei.
	Tipul: FI PAL-1-1.6 NA
	Înălţimea filtrului: 3685 mm

	Alegerea vasului de dizolvare a sării
	Tipul: C-0,125-0.4
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	Beneficiu de deviz – este suma mijloacelor necesare pentru acoperirea totală sau parţială a cheltuielilor generale a organizaţiei de antrepriză care nu se includ în preţul de cost a lucrărilor şi care este parte normativă a produsului de construc...
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