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Т Е Х Н І Ч Н Е     З А В Д А Н Н Я 

на встановлення регулюючої апаратури рівня води в башті, 
розташованої за адресою смт. Бабаї, вул. Кооперативна 

 з використанням GSM зв′язку або радіозв′язку та підключення до 
частотного регулятора управління насосом 

 

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ 
1. Замовник КП «ТВСР»; 

2. Найменування об’єкта ВНВ, свердловини № 11 та №3 у смт. Бабаї; 
3. Місце знаходження об’єкта:  смт. Бабаї, вул. Кооперативна ; 
4. Проектна організація (найменування, місце знаходження, № телефону, п.і.п. 

ГІПа) ____________________________________________________________ ; 

5. Технічна характеристика об′єкту 

- Висота водонапірної вежі складає 16 м; 
- Висота підйому води з свердловини від насосу складає 32 м; 
- Відстань від свердловини до водонапірної вежі складає 1,5 км; 
- Потужність насосу 25 кВт; 
- Потужність частотного перетворювача 25 кВт. 
Передбачити включення –відключення насосного агрегату через GSM зв′язок 

або радіозв′язок. 

Необхідно захистити насос від сухого ходу, а саме передбачити таку 
функцію. При  виборі функції захисту від сухого ходу разом з зовнішнім датчиком, 
щоб можливо було визначати недостатній тиск на вході або брак води. 

 

 

В.о. директора            Заславський Є.Ю. 
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 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕПЛОВОДОПОСТАЧАННЯ 
ВИСОЧАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ» зацікавлене в розробці проектно-

кошторисної документації на встановлення регулюючої апаратури рівня води в 
башті, розташованої за адресою смт. Бабаї, вул. Кооперативна з використанням 
GSM зв′язку та підключення до частотного регулятора управління насосом.  

Технічна характеристика об′єкту 

- Висота водонапірної вежі складає 16 м; 
- Висота підйому води у свердловині від насосу складає 32 м; 
- Відстань від свердловини до водонапірної вежі складає 1,5 км; 
- Потужність насосу 25 кВт; 
- Потужність частотного перетворювача 25 кВт. 
Необхідно передбачити включення –відключення насосного агрегату через 

GSM зв′язок або радіозв′язок.  

Об′єкти водопостачання, свердловина, водонапірна вежа підключені або 
мають можливість підключення до електричної мережі. 
 

 

В.о. директора      Заславський Є.Ю. 
 

 

 

 


