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Вибір основного та додаткового обладнання, визначення обсягу робіт для Системи Безперебійного  

Електроживлення на базі ДБЖ 
 

1. Організація-замовник       
2. Контактна особа       
3. Телефон       
4.    Електрона адреса       
5. Поштова адреса, місцезнахождення об'єкта       

 
«     »     202   г.       Керівник проєкту  

Представник ТВ       
 

Вибір ДБЖ для Системи Безперервного Електроживлення 
        

1. Характер навантаження (IT, двигуни, томограф, частотники, інше)       

2. 
Споживана навантаженням потужність, перспектива росту, передбачуваний
«коефіцієнт попиту» навантаження       

3. Навантаження,  кількість фаз на вході       
4.      Навантаження,  кількість фаз на виході       
5. Необхідність та ступінь резервування (немає, N+1, 2N, 2N+1)       
6. Необхідний час автономної работи, хв.       
7.      Переважний  режим работи – OnLine, ECO Mode, інше       

8. 
Необходність пристроїв / системи  моніторингу (IS, Relay card, 
Modbus, LonWorks, фірмовий софт, наша розробка інше) 

      

9.      Вимоги до архітектури ДБЖ (моноблок, модульний)       
10. Необхідність установки дод. вентиляторних модулів       
11. Необхідність зовнішньої байпасної шафи       
12. Спосіб установки батарей (фірмова шафа, стелаж, інше)       
13. Необхідність термокомпенсації заряду АКБ       
14. Необхідність, перспектива застосування ДГУ       
15. Необхідність, перспектива застосування АВР       
16. Необхідність, перспектива застосування системи пожежогасіння       
17.    Бренд, якому надається перевага       

 
Вибір додаткового  обладнання, підготовка розрахунку робіт. Слід вказати: 

 

1.  

- необхідність в установці (прокладці кабельних трас) нами РЩ і 
 автоматів для підключення входу/виходу/байпаса ДБЖ, із зазначенням 
 місця розташування щодо ДБЖ 
- наявність автоматів входу/виходу/байпаса ДБЖ в існуючому РЩ  

      

2.  

- наявність на об'єкті розподільчого щита та автоматів для 
підключення навантажень ДБЖ і місце його знаходження, щодо ДБЖ.  
- необхідність в установці (прокладці кабельних трас) нами РЩ і 
автоматів для підключення навантаження ДБЖ, із зазначеннямм місця 
розташування щодо ДБЖ 

      

3.  

Наявність: 
- плану приміщення, де розташовано обладнання, яке захищається ДБЖ. 
- планів будови, якщо ДБЖ і навантаження рознесені 
- схем підключення РЩ, навантажень ДБЖ, проекту по електриці (ЕМ) 

      

4.  Необхідність кондиціонування/вентиляції приміщення ДБЖ       
5.  Необхідність доставки ДБЖ до місця установки нашими силами       

6.  
Вказати (скласти): План/розміри приміщення, де планується 
установка ДБЖ, поверх, наявність ліфта, прорізів, проходів для занесення 

      

7.  Несуча спроможність підлоги, кг на м2 
      

8.  
Необхідність додаткових електромонтажних робіт, поза ланцюгом 
«ДБЖ - найближчий РЩ»  

      

9.  Необхідність виготовлення нами проектної документації       

10.  Необхідність кошторису на роботи (комерційна,  АВК)       

11.  
Необхідність у  додатковому, по відношенню до стандартних 
гарантійних зобов'язань, технічному  супроводі 
(профілактика, терміновий сервіс, реакція 7х24, ЗіП на складі) 

      

12.  
Графік проведення технічного обслуговування (щомісячно, 
щоквартально, раз на півроку, час реакції тощо). 

      

13.         

14.         
 

VOnishchenko
Машинописный текст

VOnishchenko
Машинописный текст




