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СП кРадмiртеf> у формi ТОВ

мiськводоканал)) ДОР)

Акт
про результати промисловоi експлуатацii вузлiв облiку води з
автоматизованою системою дистанцiйного передавання даних
(витрата, тиск)
КП <<Кам'янський мiськводоканал>> ДОР>
1.

Мета проведення промис"rIовоI експлуатацii:

Ознайомлення з обладнанням, визначення експлуатацiйних якостей та
автоматизованоТ системи дистанцiйного
доцlльност1 застосування
передавання даних з вузлiв облiку води виробництва СП <Радмiртех>, ТОВ на
об'сктах КП <Кам'янський мiськводоканал) ДОР>
2. Термiн.и проведення промиqловрi gксплч?тацii:
Промислова експлуатацiя здiйснюеться з 29.07.2020р. по теперiшнiй час.

Пристроi промислочоi експлчатацii:
3.1 Вузол облiку води у складi: термiнал багатофункцiональний
ТМ - 1 (зав.J\Ь115) та лiчильник води з iмпульсним виходом Apator
1 00NK (ХВ) (зав.}Гч 1 9355
28);
З.2 Вузол облiку води у складi: Термiнал багатофункцiональний
ТМ - 1 (зав.Nч123) та лiчильник води з iмпульсним виходом Apator
1 00NK (ХВ) (зав.J\Ь 1 9355З 1 ).
3.
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4. Результати промлсловоi екс,плуатqцii:

4.|

Вузол облiку води у складi: Термiнал багатофункцiональний Vega ТМ - 1 (зав.J\Гч115) та лiчильник води з iмпульсним виходом Apator MWN100NK (ХВ) (зав.J\Ф19355l28. що змонтовано на водоводi сел. Шоста сотня у
пiдземнiй KaMepi.
Монтаж вузла облiку виконувався силами бригади КП <<Кам'янський
мiськводоканаJI)) ДОР> за участю фахiвцiв СП кРадмiртех>.

Автоматизована система на базi термiналу TM-l дозволяе контролювати
та оперативно передавати на сервер пiдприемства данi про витрату i тиск у
точцi контролю
фафiчне вiдображення щодобовоТ витрати та тиску по водоводу на
сел. Шоста сотня за серпень 2020 наведено на Рис.1 та Рис.2 вiдповiдно:
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Рис.2

фафiк поюдинноi витрати в залежностi вiд часу доби по водоводу

на

сел.Шоста сотня за 04 серпня 2020р. наведено на Рис.3
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Рис.3

Первинний аналiз даних дас можливiсть зробити деякi висновки:
Нестабiльна (рвана) крива тиску (вiд 0,2 до 0,8 МПа) каже про перiодичне
вiдключення насосу, або пiдключення потужного споживача води;

-

ЗНаЧНа кореляцiйна залежнiсть тиску вiд спожитого об'ему покЕlзуе
недостатнiсть дiаметру водоводу, або потужностi насосноТ станцiТ;

наявнiсть цiлодобового константного споживання, у т.ч. уночi, з
MiHiMyMoM на piBHi до 10м.куб/год, сигналiзус про наявнiсть постiйного
значного споживача, або пориву водоводу. Аналогiчний графiк з вузла
облiку води

ceJr.

Курилiвка пок€
вуе зниження витрати в нiчний перiод

практично до нуля.

4.2

Вузол облiку води у складi: Термiнал багатофункцiональний Vega ТМ - 1 (зав.J\Гч123) та лiчильник води з iмпульсним виходом MWN-100NK
(ХВ) (зав.JrГч1935531), що змонтовано на водоводi сел. Курилiвка.
МОНТаЖ ВУЗла облiку, встановлення та введення в експлуатацiю термiналу
ТМ-1 Виконувалися виключно силами КП <Кам'янський мiськводоканал)
ДОР) без залучення фахiвцiв СП кРадмiртех>.
фафiчне вiдображення добовоi витрати та тиску по водоводу на
сел.Курилiвка за серпень 2020 наведено на Рис.4 та Рис.5 вiдповiдно:
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Рис.5

фафiк поюдинноi витрати в залежностi вiд часу доби по водоводу
сел. Курилiвка за 04 серпня 2020р. наведено на Рис.б
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Рис.6

Висновки по роботi вузла облiку води сел. Курилiвка:

-

Тиск

у

водоводi стабiльний

i

не залежить вiд часу доби, або рiвня

споживання;
Залежнiсть витрати води в розрiзi доби прогнозована та релевантна;
Константноi витрати не виявлено.

-

5. Висновок:

Впровадження систем облiку з автоматизованим передаванням на
центральний сервер даних про тиск та об'еми споживання води нада€

можливiсть:

о
о

.
.

ви лiчильникiв дистанцiйно, в автоматичному режимi,
отримувати пок€
без необхiдностi витрати pecypciB пiдприемства (робочий час, кошти,

транспорт та iнше);
Вiдстежування змiни значень технологiчних параметрiв (тиск та витрата)
протягом доби з наступним.аналiзом режимiв споживання;
оперативно реагувати на нештатнi ситуацii (аварiйне зниження тиску,
наявнiсть пiдозри про порив водоводу), що е запорукою забезпечення
безперебiйного водопостачання та запобiгання зайвих втрат.
Постiйний монiторинг режимiв роботу водоводiв надае можливiсть
виявляти спроби несанкцiонованого вiдбору води.

За результатами промисловоi експлуатацii вважаемо за доцiльне

впровадження автоматизованоi системи дистанцiйного передавання даних
вузлiв облiку води виробництва
<Радмiртех> на об'ектах
КП <Кам'янський мiськводоканал)) ДОР>,
тому числi на загально
будинкових вузлах облiку води.

з

Представник
СП кРадмiртех> у формi ТОВ
.Щиректор з якостi

СП
у

Представник
КП <Кам'янський мiськводоканал)
ДОР)
Засryпник дире

технiчного

Гончар С.В.

УТВЕРЖДАЮ

УТВЕРЖДАЮ
Генеральны
СП ..Радми

х> в форме

ООО

зА кJIк)ч l],[Iи Е
о резуJIьтатах промыU]JIеtlных исIlы,ганиЙ сисl,емы
дистанционной передачи данных
с узлов учета воды и технологических точек
у,-]е,га физи,-леских веJlичиrл (дав"шеrлие и пр.)
КП < Xapl,Kot,]l]o/loKatIaJ]))
с отображением информаLtии на центральном сервере сбора, обработки и

хранения данных

l. Основание для подготовки заключения:
Заявка на организацию пилотного проекта по внедрению
автоматизированной системы передачи данных с объектов КП

от

20.06.2018
исх.j\Ъ 01.0l -l4lз]64-|8
<ХарьковводоканаJI>>
Л9 01 .0 1- 1 4lЗ7 6З- 1 В 20.06.20 l 8 прелприятием СГI Радмиртех.

и

исх.

2. I [с.гlь ltроведеlrия опытtIой эксплуаr,ации:

оltре/tелегlие I]озмо)tнос,ги примеI.IеLlия устройств дистанционной
IIсре/{ачи /lанItых с узJlоI] уче,га I]о/lы и 1,ехIlоJIоI,ических l,очек учеl,а
физических величин llроизволс,гва CI I <Радмиртех) в форме ООО на объектах
водоснабжения КП <ХарькоI}воllоканал)).
3. ероки llроведеttия оllыт,tlой эксп"rlуа,I-аllииi
Оltьt,гllая эксIlJIуа,гаIlия I]ровоjlиl,ся с l7.07.20l8l,. Ilo tIас,гояlцее время.

о датчик абсолtотного давления в затопляемых помещениях зав.
JY9770l 2,

номер

о

yстройства 'дистанI(ионной передачи /]анных зав. номера N77008,

Л!770 l 0, Jф770 l 5, ЛЬ770 l 6, Л9770 1 9,
о чстройства дис,ганциоtlной гlередачи даFIIIых со встроенным датчиком
абсолtотного давлеFIия зав. номера ЛЬ77020, ]] 022, 17 025.
5. Рез};lьтаты рабоr,ы ycтpoiicTB:

В ,гечение lIериода оltытtlой эксIIJIуаl,ации lIроводиJlся ежедневныЙ
\Iонllторliнг и аFIализ работы системы дист,анIlионной передачи данных с
прrrборов \,чета воды и технологическихточек учеl,а физических величин.
Ана_rrtз показаJI, что все устройства, участIзуIощие в испытаниях,
ltttcPoprlaltltto оl,ра}каlо,г на lleIll,paJIbIloM серtsере сбора, обработки и хранения
:lat]tlbl\ },.lсгIравно и cBoeBpeMeIlLlo. (]исr,ема с,габи.ltьllа, сбоев в работе t{e
засРиксl,rровано.

26-2].09.20l8г. совместная комиссия в составе представителей СП
<<Pa;rtt,tpтex)) в форме ООО и КП <ХарьковводоканаjI) осуществила ревизию
рабо,гьI устройств, которая показала, что расхождения в зI]ачениях измеряемых
I]еJIичиlI меж/tу узJlами учеl,а l]ollbl и ус,гройс,гвами сбора и перелачи данных
о,гсу,гс,гвую1,.

6. ЗаклIочеIrие:

По результатам рабо,гы опытI]ых образцов считаем возможным
применение системы l(исl,аII11ионIIой пере,цачи даFIIIых с узлов учета воды и
l,ехгlоJlоI-ических l,очек учета физических величин (давлени е и пр.)
IIроизвоltсr,ва CI1 <<Радмир,гех)) l] форме оОо tla объекl,ах водоснабжения KI1
<<Харьковводокана.ll>. /{ля успешной ин,геграции BI-loBb вводимых точек сбора
данных ts суIцесl,вуIощую сис],ему рекомендуем прелусмотреть возможность
t]несения информаrlии в базы данных Kl I <Харьковводоканал) с приборов
сбора данных СП <Радмиртех) в форме ООО.

Представитель

СП <Радмиртех) в форме ООО
{иректор по исследованиям и
разработкам

Представитель

КП кХарьковводоканап))
!иректор frепартамента

иrIформационн ых технологий
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pesynbraTaMu nunpo6ysanr 3ayBaxeHb Io sanifimocri ra
$yxrcuieisa*uuncri
Bcr&HoEJrsHo

Bl(&*al{orfi ofixaanauun y Toxap}rcrn& HeMae.
Bpaxonyn:xu BHKrrar(eue, tlpAT
rrKuisBonomanarr)) Bgil{m( 3&
Msx{JIHse BHxopmsr&uHfl 3a}r{a*{eHoro *6flaflnaxns Ha nxpo6unvrx os,exrax
1'ouapuctna.
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Bogxotlsc nosiAottlfi€l,ro, ulo 3arryHinnn mmpnro-ruarepiarrbHnx rtiunocrefi,
po6it, necJryr y 'Iorapr.rcr.ni sia6ynaerrcx nig;osieu€ oo tstr-rh{sr {Hnr{or$
ssltol{CIAaBc?Bfi 3 AorpHMaHHfM np},t}{urmis :gifrsuexnx ny6ni.lHr4x BexyniBenn,
Bcr&HonreHrx 3arouor* YrpaTnn <rlpo
ny6eivHi
raxynisliu.
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Про результ&ти роботлt пiлотного

Генерал ьнOму директOру
СП <Радмиртех))
(), Туряниrti

прOекl,у

Шановнi партнерlr!
Комуна;lьне пiдrrр}lсмство <Чернiгiввсдоканал)} з листопада ь,тiсяця 201q
року запустило разоtr{ з Вами гliлотний проект по впрOвадiкенн}о систеь.tt{
дистанцiйноТ ,.пёрёд&чi показникiв приладiв облiку холtlдноТ воJ{и. Лля
тестування можливостей cиý,l"eNll,l були обранi два прилади облiку Sensrrs 420
та Sensus 620 з п,tохtливiстю аналiзувати тиск у MepelKi,
Мiсця Iзстановлення приладiв були обранi з урахуванням спечифiкl,r
фу'шкuiонування мереж пiлприсмства, а саме y важкодоступ}lоý.Iу оглядOвоN{у
колсrлязi lta межi рOзмежуваЁня та на.ltериr,сlрiТ Ilриват[{огсl пiлпрлtеt\.,Iства},
За час тестуI}ання, пристрiй. якl.tх з}tаходився у колодязi, з урахуванняь{
Неýfiриятливих умов експл1,,атацiТ, низькi TeMIlepaTyp}l та окладttiсть
ПрOникнення GSM сt,lг,на.JIу, зарекоме}rдував себе як надiйний еле}.tент сис,ге]\.{l{
ДистанцiЙноТ передачi данr.tх. I\.{олуль, :зr,iltно I,рафiку t]иходу 1,1al зв'язQк. l,tt
передавав пOка:з},lики розбору води.

онлайн дOступ до

сис,т,еý,{tr"t KoHTpoJlttr за дистаt,iцiЁtниь,rtr N{Oдуляý{и
ОСНаtцениЙ Вичерпною iнформацiсю, яка J{озвOляс аналiзуватш роботу
ПРИЛаДiВi аВТоматизувати c}tcTeмy збору показнl.{кiв та опрацьовуватt.l
отримаиi даrtнi без залучення персоналу,
В раМках ;118Ного пiлотtlого проекту комунальне пiлгlрисьсс"I,во
кЧерrliгiвводоканаJll), висjlOвJlюсг\,Iо Вам cBrlto вдячнiсть за плiлну спiвпрацю
та досвiд набуткй в paN{Kax функцiонування даноi сис,геt{и.
fiЛЯ ПРодOВження тесту ван ня додатко в tix фу rlKui й системи, пропOнусN,lg
встанOвИти оди}{ з прилаДiв дlчстанцiйного збору даний у бага,гоквартирноl\.{у
булиlлку для аналiзу спожиl]ання води,

З повагою,
дирек"гор
BltK. 0.<}ЕДЧЕ}lК()
тел, 050* I 6993 l
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