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Програма оффлайн-частини онлайн курсу 
«Особливості використання приладів з вимірювання енергоефективності» 

18 травня 2020  – 22 червня 2020  
 

Проєкт «Енергоефективність в муніципалітетах II», що впроваджується GIZ 
Організатор вебінарів: КМІГОР «Центр ресурсоефективного та чистого виробництва» 

 

Тривалість 
відео-ролика 

Тема  

3 хв Вступ  

8 хв Нормативні вимоги до забезпечення параметрів мікроклімату в лікарнях 

34 хв 
Забезпечення якості повітря в приміщенні (теоретична частина - вологість, СО2, вплив 
на самопочуття та здоров’я) 

 
Тести за темою «Забезпечення якості повітря в приміщенні»  
(орієнтовний час виконання тестів – 7 хв) 

16 хв 

 Робота з анемометром. 
Практичний приклад присвячений визначенню витрати повітря через місцевий відсмоктувач 
(зонт над стерилізатором в стерилізаційній) при вимірюванні швидкості руху повітря за 
допомогою анемометра ЕТ-935 (супроводжується демонстрацією слайду зі схемою об’єкту 
(місцевим відсмоктувачем), місцем проведення вимірювання швидкості руху повітря, 
математичними рівняннями і розрахунками) 

16 хв 

Робота з дeтектором та реєстратором СО2 , реєстратором температури та вологості. 

Приклад практичного застосування. 
Практична  частина включає: 

1. демонстрацію на моніторі ноутбуку порядку установки програмного забезпечення;  
2. налаштування приборів для проведення запису вимірювальних параметрів;  
3. передачу отриманих даних в комп’ютер з подальшим їх експортом у формат MS 

Excel (переважно демонстрація відбуватиметься на прикладі реєстратора СО2, так 
як він дозволяє вимірювати ще і температуру та відносну вологість в приміщенні); 

4. демонстрацію отриманих результатів на екрані в графічному вигляді 

 
Тести за темою «Будова та принцип роботи анемометра, реєстратора 
температури та вологості, газоаналізатора СО2  

(орієнтовний час виконання тестів – 5 хв) 

6 хв Користування люксметром 

22 хв 

Системи освітлення. Практичний приклад. 
Практичний приклад передбачає  вимірювання фактичного рівня освітленості в приміщенні за 
допомогою люксметра МТ-912 з наступним порівнянням отриманої величини показника з 
нормованим значенням і формулюванням висновку 

 
Тести за темою «Система освітлення. Робота з люксометром» 
(орієнтовний час виконання тестів – 5 хв) 

24 хв Зниження втрат в електромережах та підвищення якості електропостачання 

6 хв 

Робота зі струмовими кліщами. Вимірювання струму струмовими кліщами та 
проведення розрахунків.  
Структура практичного завдання: 

1. огляд функціонального призначення приладу, його функцій. Огляд кожної функції 
приладу: вимірювання стуму, опору, напруги;   

2. наочна демонстрація  вимірювання напруги та струму в провіднику; 
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3. виконання розрахунку потужності на основі виміряних напруги та струму 

 
Тести за темою «Електропостачання та принцип вимірювання струму токовими 
кліщами» (орієнтовний час виконання тестів – 5 хв) 

45 хв Забезпечення температурного режиму в приміщеннях 

13 хв 

Особливості вимірювання температури пірометром. Практичні вправи з вимірювання 
температури на поверхнях з різним коефіцієнтом випромінювання. 
Структура практичної роботи: 

1.  оцінка впливу відстані до об’єкту вимірювання на виміряну температуру. Суть 
завдання полягає в тому щоб пересвідчитись, що при збільшенні відстані до об’єкту 
вимірювання збільшується діаметр області вимірювання, і в поле вимірювання може 
попасти окрім об’єкта фон; 

2. оцінка впливу коефіцієнта випромінювання на результат вимірювання. Суть 
завдання полягає в тому щоб пересвідчитись, що на результат вимірювання 
суттєво впливає характеристика поверхні об’єкту вимірювання, якість механічної 
обробки, матеріал, агрегатний стан. На практичному завданні необхідно визначити 
коефіцієнт випромінювання об’єкту маючи інформацію про температуру об’єкта; 

3. оцінка впливу забруднення на результат вимірювання. Суть завдання полягає в 
тому щоб пересвідчитись, що на результат вимірювання впливає забруднення на 
поверхні об’єкту, що пов’язано не тільки з різним коефіцієнтом випромінювання а й з 
термічним опором забруднення. 

Завдання цієї практичної частини - навчитись володіти пірометром, його функціями та 
налаштуваннями 

 
Тести за темою «Забезпечення температурного режиму в приміщеннях та 
особливості вимірювання температури пірометром»  
(орієнтовний час виконання тестів – 5 хв) 

50 хв 
Комплексна термомодернізація будівель. Розробка рішень щодо підвищення 
енергоефективності будівель 

 
Тести за темою «Комплексна  термомодернізація будівель та рішення щодо 
підвищення енергоефективності будівель»  
(орієнтовний час виконання тестів – 7 хв) 

11  хв Презентація форми введення даних та принципи її заповнення 

 

Тренери/спікери:  

Віталій Круковський – тренер з  енергоефективності та енергоменеджменту, експерт Центру 

РЕЧВ 

Елла Дмитроченкова – тренер з  енергоефективності та енергоменеджменту, експертка 

Центру РЕЧВ 
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