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Компанія «Енерго Х», що знаходиться в пер-
шій столиці України — місті Харкові (саме на 
цю обставину вказує літера «Х» у її назві), пра-
цює в енергетичному секторі з 1997 року. Понад 
20 років ми постачаємо електроенергію підпри-
ємствам, освітлюємо міста і села, дбаємо про 
енергоефективність, забезпечуючи енергетичну 
незалежність України, та намагаємося зробити 
життя наших клієнтів комфортнішим і безпечні-
шим.

В основі нашої роботи лежить індивідуаль-
ний підхід до клієнта. Ми вважаємо, що не буває 
типових рішень — прислухаючись до кожно-
го нашого споживача або замовника, команда 
фахівців «Енерго Х» формує рішення, що макси-
мально відповідає саме його потребам.

Ми не боїмося об’ємних і складних завдань, 
але і невеликі замовлення так само важливі для 
нас, як і проєкти великих компаній.

Ми цінуємо свою репутацію і не дозволяємо 
собі працювати абияк. Адже важко заробити 
собі ім’я, але ще важче його втримати.

ТОВ «Енерго Х» запрошує вас до співпраці. 
Станьте ще одним із наших численних клієнтів.

Шановні панове!Хай буде світло!
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ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ ПОСЛУГИ
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1. Проєктування

Наша компанія виконує повний цикл електромонтажних робіт — від проєктування до передання 
об’єкта замовнику. Коректно складена проєктна документація дає змогу оцінити відповідність при-
йнятого технічного рішення як вимогам замовника, так вимогам законодавства, викладеним у від-
повідних ДБН, ДСТУ та інших нормативних документах.

ТОВ «Енерго Х» здійснює проєктування:
• мереж зовнішнього освітлення;
• ліній електропередач;
• електроустановок і електрообладнання;
• повітряних і кабельних ліній;
• трансформаторних підстанцій;
• електропостачання будівель тощо.
Для ефективного проєктування світлових схем освітлення проїжджих частин, паркових терито-

рій, спортивних майданчиків та інших об’єктів використовується сучасне програмне забезпечен-
ня — DIALux. Розроблена німецькою компанією DIAL GmbH програма на сьогодні є кращою у світі для 
розрахунку внутрішнього і зовнішнього освітлення. У програмі використовуються сучасні бази даних 
реальних моделей світильників від провідних світових виробників.
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2. Зовнішнє освітлення

Комфорт і безпека будь-якого населеного пункту певною мірою залежать і від якості освітлюваль-
них систем та їх енергоефективності. Проєктування і встановлення вуличного освітлення — складне 
інженерне завдання, що потребує детального планування мереж, правильного підбору освітлюваль-
них приладів і джерел світла.

Якість і професіоналізм виконання цих робіт значно впливають на продуктивність, ефективність 
і термін служби освітлювальних систем.

ТОВ «Енерго Х» спеціалізується на виконанні повного комплексу робіт з організації зовнішнього 
освітлення, маючи понад 25 років досвіду в зазначеній сфері. Наявність кваліфікованих співробітни-
ків і спеціального обладнання дозволяє нам виконувати значний обсяг робіт. Ми працюємо з усіма 
представленими на українському ринку марками енергозбережних світильників від провідних 
світових і вітчизняних виробників. Монтаж світильників може здійснюватися як на залізобетонні, так 
і на оцинковані опори. За необхідності використовуються висотні оцинковані опори з освітлювальни-
ми комплексами, що мають широкий діапазон розподілу світлових потоків. Для освітлення рекреа-
ційних зон використовується широкий асортимент паркових опор, дизайн яких дає змогу естетично 
вписати їх у навколишнє середовище.

Прокладення мереж електроживлення освітлення може здійснюватися як самонесучими прово-
дами у повітрі, так і кабелями в землі.

За необхідності системи зовнішнього освітлення оснащуються автоматикою управління (напри-
клад, тимчасовими реле), приладами обліку, димірування тощо.

Зовнішнє освітлення прибудинкових територій
по вул. Маяковського, м. Харків
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Зовнішнє освітлення території дитячого садка
по вул. Труфанова, м. Харків

Зовнішнє освітлення по вул. Квітки-Основ’яненка,
м. Харків 



Електромонтажні послуги

3. Світлофорні об’єкти Світлофорний об’єкт на перехресті
вул. Клочківської та вул. Новгородської, м. Харків

Освітлення пішохідного переходу
по вул. Сумський Шлях, м. Дергачі

Облаштування перехрестя — це цілий комплекс заходів, до якого входять безпосереднє установ-
лення світлофорів, земляні роботи з укладання силових кабелів і ланцюгів управління, оновлення 
розмітки на дорожньому полотні, установлення відповідних дорожніх знаків. ТОВ «Енерго Х» вико-
нує весь цей комплекс робіт.

Ми забезпечуємо перехрестя сучасним обладнанням, яке підвищує безпеку вуличного руху, 
у тому числі світлодіодними світлофорами, що забезпечують високу світність за будь-яких умов екс-
плуатації. Для поліпшення регулювання руху фахівці компанії враховують усі особливості місцевості 
та інтенсивності руху на кожній конкретній ділянці руху.

При побудові світлофорних об’єктів ТОВ «Енерго Х» використовує сучасні методи світлофорного 
регулювання:

• зміна тривалості сигналів;
• автоматичні методи регулювання і організації руху транспорту дають змогу створювати так 

звану «зелену хвилю»;
• уся система управління безпекою руху оснащується контролерами управління єдиною ділянкою 

руху (перехрестям) за допомогою GSM-модемів;
• за необхідності встановлюються викличні контролери (які вмикають зелене світло на вимогу 

пішохода), доповнені звуковими сигналами.
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4. Щити управління електрообладнанням

У сучасному світі комплексний підхід до вирішення поставлених завдань з організації електро-
постачання та автоматизації технічних процесів на об’єктах, що будуються або реконструюються, 
є одним із найбільш затребуваних на ринку.

Для вирішення комплексних питань автоматизації робіт мереж зовнішнього освітлення  
ТОВ «Енерго Х» розробляє і монтує шафи управління, які дають можливість забезпечити безперебій-
ну і безпечну роботу електричних мереж будь-якої складності, автоматизують процеси управління 
зовнішнім освітленням і мінімізують аварійність. Устаткування розміщується в шафах так, щоб його 
було максимально зручно обслуговувати. Залежно від завдань клієнта у шафах управління може 
монтуватися різне комутаційне обладнання, ПЗР, таймери, фотореле, прилади обліку електроенергії 
та ін.

Наші шафи управління успішно застосовуються в КП «Міськсвітло» Харківської міської ради.
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5. Монтаж кабельних та повітряних ліній електропередач

Одним із видів передачі електричної енергії є кабельні лінії, необхідні для доставляння електро-
енергії від джерела живлення до системи електропостачання споживача. Прокладання кабельних 
ліній — це широкий комплекс робіт, починаючи від проєкту електропостачання, підготовки траси 
і закінчуючи монтажними роботами, а також оформленням виконавчої документації кабельної лінії.

Наша компанія виконує роботи з монтажу як повітряних ліній електропередач, так і прокладання 
кабелю в землі. При монтажі повітряних ліній використовується самонесучий ізольований провід 
(СІП). СІП використовується як для прокладання нових ліній, так і для заміни старих мереж. Основне 
призначення — передання та розподіл електричної енергії в повітряних, силових і освітлювальних 
мережах. В умовах, які передбачають наявність небезпеки механічних пошкоджень кабельних ліній, 
використовується кабель з бронюванням БбШв (наприклад такий, як АВБбШв). За необхідності пуч-
кового прокладання кабельних ліній застосовується негорючий еквівалент кабелю АВБбШв — АБВв-
нг, вироблений із застосуванням матеріалів, стійких до поширення вогню.
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6. Будівництво, реконструкція
і ремонт підстанцій до 110 кВ

Відповідно до ліцензії №45-Л від 5 грудня 2016 р. ТОВ «Енерго Х» може виконувати такі роботи:
• облаштування нових і реконструкція діючих підстанцій, ТП, КТП 0,4; 6–110 кВ;
• монтаж нових і реконструкція діючих ОРУ 6–330 кВ;
• монтаж і налагодження обладнання КВПіА.
Усі роботи виконуються «під ключ» — від проєктування до передання об’єкта замовнику.
За останні роки подібні роботи були виконані на більш ніж п’ятдесяти об’єктах різних рівнів склад-

ності:
• підключення зовнішнього електропостачання виробничого комплексу з випуску елементів 

трубопроводів ЗАТ «ТММ-Енергобуд» (реконструкція ПС «Малинівка» із заміною вимикачів МВ, 
трансформаторів струму);

• реконструкція ПС-330 кВ Полтава із заміною МВ 110 кВ 2АТ на елегазовий, трансформаторів стру-
му 110 кВ на елегазові, роз’єднувачі 330 кВ Р7АТ-2 автотрансформатора 2АТ;

• роботи з електропостачання виробничого приміщення за адресою: м. Харків,  
вул. Тернопільська, 6 (пристрій КТП з прокладкою КЛ);

• комплекс робіт із підключення зовнішнього електропостачання ділянки Кільцевого шляху навко-
ло м. Харків (1-й км, с. Циркуни; пристрій КТП із прокладанням КЛ);

• капітальний ремонт заземлювального пристрою ПС 330 кВ «Суми Північна».
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ТОВ «Енерго Х» успішно здійснює реконструкцію теплових мереж, що забезпечують подачу тепла 
і гарячої води споживачам. Ці роботи проводяться із застосуванням сучасних технологій, якісних ма-
теріалів і виробів, використання яких дає змогу продовжити термін експлуатації обладнання, мак-
симально поліпшити параметри роботи і економити енергетичні ресурси. Усі роботи із заміни мереж 
проводяться із застосуванням попередньо ізольованих у пінополіуретановій оболонці сталевих труб. 
Ці матеріали дозволяють скоротити використання паливно-енергетичних ресурсів при виробництві 
теплової енергії, зменшують теплові втрати у понад два рази, а також дають змогу скоротити час 
прокладання труб.

РЕМОНТ І РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ
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ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ

ТОВ «Енерго Х» — надійна будівельна компанія, яка професійно здійснює реконструкцію і ремонт 
будівель і споруд усіх типів. Надає послуги в галузі будівництва з 2007 року. У компанії працюють 
висококваліфіковані фахівці: будівельники, виконроби та інженери мають вищу профільну освіту 
і необхідні свідоцтва про допуск до спеціалізованих ремонтно-будівельних робіт.

Ми успішно виконуємо ремонт фасадів, дахів, житлових і нежитлових приміщень, благоустрій 
прибудинкових територій.

Так, за час діяльності компанії було проведено роботи з реконструкції та капітального ремонту 
нежитлових приміщень КП «Міськсвітло» Харківської міської ради, капітальний ремонт житлових бу-
динків комунальної власності, капітальний ремонт приміщень адміністрації Шевченківського району 
м. Харків та багато інших об’єктів.

Ми прагнемо до кращого результату, тому використовуємо тільки якісні будівельні матеріали від 
перевірених постачальників і застосовуємо сучасні технології будівництва.
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Як член оптового ринку електроенергії України (ліцензія від 07.06.2012 р. серії АД №036326)
ТОВ «Енерго Х» постачає електроенергію за нерегульованим тарифом з 1996 року.

На адресному постачанні в нашій компанії перебувають близько 400 підприємств Харківської 
області. У числі наших споживачів ПАТ «Філіп Морріс Україна», Новоселівський ГЗК, Хлібопекарський 
комплекс «Кулиничі», ДП «Клінічний санаторій «Курорт Березівські мінеральні води».

Адресне постачання електроенергії вигідне для споживачів із таких причин:
• оформлення звітних і фінансових документів між споживачами і ТОВ «Енерго Х» здійснює наше 

підприємство;
• відсутність лімітів із потужності (у межах техумов);
• відсутність лімітів на обсяг споживаної електроенергії;
• можливість збільшення (зменшення) заявленого обсягу протягом місяця поставки;
• відсутність штрафних санкцій;
• можлива знижка до 3% від тарифу ПрАТ «Харківенергозбут» у залежності від графіка  

споживання і умов оплати;
• можлива оплата за договором поруки.

ПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
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ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ 

ТОВ «Енерго Х» працює на ринку енергоефективності Укра-
їни з 2017 року. Крім штатних висококваліфікованих співро-
бітників, компанія співпрацює з провідними фахівцями таких 
ВНЗ, як Національний технічний університет «ХПІ» і Харків-
ський національний університет будівництва та архітектури, 
що дає можливість виконувати роботи будь-якої складності.



Енергозбереження

Відповідно до закону України «Про енергетичну ефективність будівель» обов’язковому енерго- 
аудиту та енергосертифікації (енергосертифікат — документ установленого зразка, що підтверджує 
клас енергоефективності будівлі) підлягають такі житлові та цивільні будівлі з площею понад 250 м2:

• новобудови;
• будівлі після ремонту і реконструкції;
• будівлі, у яких розташовані органи місцевого управління;
• споруди, у яких проводиться термомодернізація з метою підвищення класу енергоефективності.
Завдяки енергосертифікації власники будівель отримують повну інформацію про обсяги спожи-

вання енергоресурсів, рекомендації щодо можливих шляхів їх зменшення та, як наслідок, підвищен-
ня рівня енергоефективності.

Станом на 1 квартал 2021 року нами проведено більше 20 енергоаудитів будівель, серед них за-
гальноосвітня школа № 168 у м. Харкові та чотири двадцятичотирьохповерхові житлові будинки  
в м. Одесі. У штаті компанії працюють сертифіковані фахівці з аудиту енергетичної ефективності 
та обстеження інженерних систем будівель, які мають право видавати енергетичні сертифікати 
і проводити енергоаудити будівель за програмою «Енергодім».

1. Енергоаудит та енергосертифікація будівель

Відомості про конструкцію будівлі:

4936,18
26169,4
4936,18
26169,4

2
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Високий рівень енергоефективності

Низький рівень енергоефективності

опалювана площа, м²:

Клас енергетичної 
ефективності

Серія та номер кваліфікаційного атестата енергоаудитора:

34,23

Питоме споживання первинної енергії, кВт х год/м² за рік: 

Питомі викиди парникових газів, кг/м² за рік: 

< 30

< 54

366,43

ТБ0006

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ БУДІВЛІ
вул. Клочківська, №188, м.Харків

загальна площа, м²:
загальний об'єм, м³:

Функціональне призначення та назва:

Адреса (місцезнаходження) будівлі:

Питоме споживання енергії на опалення, гаряче водопостачання, 
охолодження будівлі, кВт х год/м²

> 104

< 60

< 74

< 89

≤ 104

Шкала класів енергетичної ефективності

опалюваний об'єм, м³:
кількість поверхів:

рік прийняття в експлуатацію:

кількість підʼїздів або входів:

69,83

Громадська будівля. Нежитлова будівля літ. "А-2"

2006. Проект, 
реконструкція

В

сторінка 3

Показники енергетичної ефективності будівлі

Енергоспоживання будівлі

(кВт год)/м² 
(кВт год)/м³)

22,67

1,23

6,06

5,5

50,8

86,26

Причини відхилення розрахункових обсягів споживання від фактичних

II. Показники енергетичної ефективності та фактичне питоме енергоспоживання будівлі

-

-

0,00

32,3

158,554

143,75

250,758

1178,719

Енергоспоживання систем 
охолодження

Енергоспоживання систем 
освітлення

Питоме споживання первинної енергії, кВт × 
год/м² за рік

Питоме енергоспоживання при опаленні 22,67 -

Мінімальні вимоги (кВт 
год)/м² (кВт год)/м³) за 

рік

Існуюче значення (кВт
год)/м² (кВт год)/м³) за рікНазва показа

48Питома енергопотреба на опалення, охолодження, 
гаряче водопостачання 18,97

Питоме енергоспоживання при охолодженні

Питоме енергоспоживання при гарячому 
водопостачанні

Питоме енергоспоживання системи вентиляції
Питоме енергоспоживання при освітленні

5,5 -

6,06 -

1,23 -
50,8 -

Проект реконструкції

Розрахунковий обсяг споживання 
за рікФактичний обсяг споживання за рік

тис. кВт × год(кВт год)/м² (кВт 
год)/м³)тис. кВт × год

Енергоспоживання систем 
опалення - - 593,357

Питомі викиди парникових газів, кг/м² за рік

366,43

69,83

-

-

Вид

УСЬОГО:

-

-

-

-

0

Енергоспоживання систем 
вентиляції

Енергоспоживання систем 
гарячого водопостачання

-

-

сторінка 4

Річне енергоспоживання будівлі, %

Системи опаленняОпалення приміщень запроектовано локально від колекторів на системі теплопостачання.

- окремо для адміністративно-побутових приміщень;

- окремо дял виставкового залу;

- окремо для виробничої частини.

В якості нагрівальних приладів запроектовані радіатори типу "Корадо".

Схеми систем опалення з місцевими нагрівальними приладами прийняті двотрубні тупикові, з 

розводкою трубопроводів відкрито по стінах будівлі і приховано в підвісних стелях.

Теплоносієм для систем опалення служить вода з температурою в прямому трубопроводі 85С, 

в зворотному 65С.

Системи постачання гарячої води

Джерелом теплопостачання систем опалення та вентиляції запроектовано від автономного

джерела, дахової теплогенераторної. 

III. Фактичні або проектні характеристики інженерних систем будівлі

Системи охолодження, кондиціювання, вентиляції

Для виставкового залу і адміністративних приміщень в літню пору року запроектована 

система кондиціонування повітря. Кондиціювання виставкового залу здійснюється кришним 

газовим руфтопом фірми SKNL-B180NL29E фірми "RUUD" США, який в зимовий час 

служить для опалення.
У всіх виробничих, адміністративно-побутових і допоміжних приміщеннях запроектована 

припливно-витяжна місцева і загальнообмінна вентиляція з механічним і природним 

спонуканням.

50%

3%

14%

12%

21%

Енергоспоживання систем опалення

Енергоспоживання систем вентиляції

Енергоспоживання систем гарячого 

водопостачання
Енергоспоживання систем 

охолодженняЕнергоспоживання систем освітлення

сторінка 2

1263,2

4093,28

-

-

-

752,2

44,18

Значення опору теплопередачі 

огороджувальної конструкції (м²·К)/Вт

існуюче приведене 

значення

Опис технічного стану огороджувальних конструкцій

Нежитлова будівля виконана в металевому і залізобетонному каркасі.

Конструкція зовнішніх стін виконана з глиняної цегли або бетонних блоків з фасадною

теплоізоляцією та вентильованим фасадом з композитних панелей, алюмінієва вітражна

система, над вітражами - сендвіч панелі поелементної збірки в будівельних умовах з

зовнішнім облицюванням композитними панелями. 

В якості теплоізоляційного метріала застосовуються: вище позначки землі - мінераловатні

плити, нижче позначки землі - пінополістирольні плити.

Двері - вхідні та тамбурні головного входу розсувні алюмінієві засклені, алюмінієві з

системою "Антипаніка"; вхідні і в приміщеннях автосалону - алюмінієві засклені по ДСТУ Б

В.2.6-48: 2008 одно - і двопільні; вхідні та міжкімнатні в побутових приміщеннях - ПВХ по

ДСТУ Б В.2.6-15: 2011, засклені і глухі.

Ворота - підйомні секційні утеплені фірми "DoorHan", обладнані хвіртками розміром 2,00 х

0,90 м.

Покриття - поєднане, з покрівлею з ТПО-мембрани, виконане в одній частині будівлі з

монолітної залізобетонної плити, в іншій частині з полегшених конструкцій (профільованих

листів). Як утеплювач використовуються мінераловатні плити і пенополістерольние листи.

Світлопрозорі конструкції - фасадні системи виконуються з алюмінієвих профілів; вікна - з

п'ятикамерних ПВХ профілів із заповненням двокамерних склопакетом з енергозберігаючим

покриттям на внутрішньому склі. 

Площа світлопрозорих прорізів відповідає нормам природного освітлення згідно з ДБН В.2.5-
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Горищні перекриття неопалюваних горищ

3,75

0,75

Площа А, м²

мінімальні вимоги

Світлопрозорі огороджувальні конструкції

3,3
I. Фактичні або проектні характеристики огороджувальних конструкцій

0,75

0,6

Перекриття над проїздами та неопалюваними 

підвалами

Вид огороджувальної конструкції

Зовнішні стіни

Суміщені перекриття

Покриття опалюваних горищ (технічних поверхів) 

та покриття мансардного типу

6

4,95

4,95

0,6

Зовнішні двері

2,24

2,31

-

-

-



Енергозбереження

Нами обстежено понад 30 різних об’єктів по м. Харкову та області. Сертифіковані спеціалісти 
з тепловізійного обстеження мають у своєму розпорядженні сучасне обладнання, на яке періодич-
но оформляються калібрувальні сертифікати, що дає можливість проводити обстеження будь-якої 
складності й отримувати достовірні дані.

Саме через огороджувальні конструкції відбуваються основні витоки тепла з будівлі. Конкретні 
місця підвищеного теплообміну можна визначити за допомогою тепловізійного обстеження. На сьо-
годні це один із найдосконаліших і наочних методів виявлення таких дефектів.

Для отримання достовірних даних потрібно, щоб при обстеженні різниця температур між вулицею 
і внутрішніми приміщеннями була не менше 15 ºС. Фактично це означає, що обстеження проводиться 
взимку — коли на вулиці встановлюється мінусова температура, а в приміщенні працює опалення. 
Обстеження відбувається в два етапи: спочатку будівля оглядається зовні (щоб визначити місця 
витоків тепла), а потім зсередини (щоб визначити місця надходження холоду в приміщення). Особли-
ва увага приділяється вікнам, дверям, стикам плит і кутам будівлі, оскільки саме через дефекти цих 
конструкцій зазвичай і відбуваються основні тепловтрати.

Крім визначення місць втрати тепла, завдяки обстеженню огороджувальних конструкцій можна 
визначити чинники, що призводять до погіршення мікроклімату всередині приміщень — виявити 
причини виникнення протягів, появи на стінах і перекриттях вологих плям, цвілі тощо.

2. Обстеження огороджувальних конструкцій
будівель і споруд



Енергозбереження

Ці роботи проводяться з метою запобігання передчасному виходу обладнання з ладу і попере-
дження загорянь. Призводять до цього дефекти, що, як правило, мають прихований характер і ві-
зуально проявляються вже на етапі виникнення пожежонебезпечних явищ — сильних локальних 
перегрівів, задимлень або навіть загорянь обладнання.

Традиційні методи обстеження орієнтовані на візуальний контроль і профілактичне «протягання» 
контактних з’єднань, що з урахуванням великої кількості обладнання є малоефективним і призво-
дить до великих витрат часу. Крім того, при кожному втручанні в контактні з’єднання необхідне 
знеструмлення обладнання.

Тепловізійна діагностика не має    більшості цих недоліків і володіє такими перевагами:
• має можливість виявити дефекти на ранньому етапі до того, як перегрів стане помітним візуально;
• скорочує витрати часу на діагностику;
• для проведення діагностики не потрібно знеструмлювати обладнання.

Сутність тепловізійної діагностики полягає в безконтактній реєстрації температурних полів 
на поверхні контрольованих об’єктів за допомогою високочутливого тепловізора та отриманні тер-
мограм, за якими можна візуально оцінити ступінь нагріву контрольованих елементів, на підставі 
цього класифікувати дефект і вжити заходів щодо його усунення.

Об’єктами тепловізійного моніторингу є:
• трансформатори;
• апарати електричного захисту;
• комутаційні апарати;
• електрична проводка;
• контактні з’єднання;
• вимикачі;
• електричні розетки.

3. Тепловізійна перевірка електрообладнання



Електромонтажні послуги

Тепловізійним методом легко визначити такі дефекти опалювальних приладів, як повітряні проб-
ки або засорення у батареях, проблеми з циркуляцією теплоносія, порушення теплоізоляції оболонки 
котлів тощо. Крім того, за допомогою тепловізора можливе визначення розташування комунікацій, 
прихованих у конструкціях будівлі (труби з гарячою / холодною водою, теплові кабелі та ін.) і місць 
порушення їх цілісності (протікання).

4. Обстеження опалювального обладнання



Електромонтажні послуги

Монтуючи систему вентиляції, що подає повітря до приміщення, слід прагнути до того, щоб  
повітроводи системи були герметичні по всій довжині. Негерметичність повітроводів припливної 
вентиляції може призводити до підвищення енергоспоживання вентиляційних установок, забруд-
нення повітряного середовища в приміщеннях, підвищення зашумленості тощо. Такі дефекти можна 
швидко знайти за допомогою тепловізора.

Тепловізійне обстеження вентиляції проводиться таким чином: у систему подається гаряче або хо-
лодне відносно навколишнього середовища у вентильованому приміщенні повітря. Потім фахівець 
за допомогою тепловізора оглядає повітроводи. Оскільки повітря в системі знаходиться під тиском, 
то в місцях порушення герметичності на поверхні повітроводів утворюються характерні «язики» 
з підвищеною (якщо в повітроводи нагнітається нагріте повітря) або зниженою (якщо середовище 
в повітряних каналах охолоджене) температурою, які фіксуються на термограмах.

5. Перевірка вентиляційних каналів



Електромонтажні послуги

Таке обстеження дає змогу визначити місця порушення мембранних покриттів, що призводить 
до протікання і замокання покрівлі. Плоскі покрівлі з різними мембранними покриттями (бітум, ПВХ 
або системні рішення-мембрани, мастики) є одними з найбільш поширених у всьому світі. Однак 
за станом мембранного покриття треба ретельно стежити. Навіть невелике його пошкодження 
може призвести до того, що волога потрапить під мембрану, потім сезонне замерзання / відтаван-
ня вологи збільшить цей дефект, і, як підсумок, дах почне протікати. Крім того, це може призвести 
до руйнування бетонної основи покрівлі або до корозії металевих балок. Такі дефекти краще усувати 
одразу після виявлення, не чекаючи руйнування конструкцій. Місця проникнення вологи успішно 
визначаються за допомогою тепловізора. Своєчасне проведення такої діагностики дає можливість 
ремонтувати тільки проблемні ділянки покрівлі, а не перекривати її повністю, що значно економить 
кошти на ремонт.

6. Обстеження плоских мембранних покрівель



Електромонтажні послуги

ОБСТЕЖЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Середовище, у якому живуть і працюють люди, має бути безпечним! Наша компанія здійснює 
виміри параметрів навколишнього середовища в приміщеннях на відповідність їх існуючим нормам 
(експрес-аналізи концентрації в повітрі приміщень діоксиду вуглецю, дрібнодисперсного пилу, фор-
мальдегіду, а також освітленість, шум, температура і вологість).

Можливе обстеження на різні чинники бактеріологічного забруднення (наявність у повітрі при-
міщень спор цвілі та грибів, стафілококів, стрептококів; вимірюється загальне бактеріальне число 
повітря).

Завдяки співпраці компанії з комунальним підприємством «Санепідсервіс» можливе проведення 
понад 100 різних видів обстежень на фактори хімічного та бактеріологічного забруднення в лабо-
раторних умовах.

На підставі проведених обстежень у разі виявлення проблем з якістю повітря ми пропонуємо 
сучасні рішення на основі застосування вентиляційних установок з рекуперацією, що допоможе 
повернути чисте повітря в приміщення і зробити їх безпечними.




