
 
 

Опитувальний лист 
на постачання СКВіМВ «ВСВ-700» 

* Увага вносити текст можна лише у відповідні поля. 

1. Інформація про Замовника 
Підприємство       
Посада, ПІБ контактної особи по 
технічним питанням, тел., e-mail 

      

Контактна особа по комерційним 
питанням, тел., e-mail 

      

Дата заповнення       
 
2. Характеристика об’єкту оснащення  

№ 
п/п 

Тип та модель обладнання Виробник Примітки 

1                   

2                   

3                   

 
3. Склад ВСВ-700 

№ 
п/п 

Найменування Характеристика Примітки 

1 Тип апаратури встановленої 
в даний час на агрегатах 

            

2 Наявність системи АСУ на 
об’єкті, вказати тип та 
розробника 

            

3 Комплектація ВСВ-700 ПЗ 
верхнього рівня (так/ні) 

            

4 Бажана кількість АРМ 
оператора (1-3 од.) 

            

5 Інтеграція в існуючу систему 
АСУ (вказати протокол 
обміну даними) 

            

6 Виконання ВСВ-700 
(звичайне, тропічне, атомні 
станції) 
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4. Канали вимірювання ВСВ-700 
4.1.  Турбогенератор 
4.1.1. Вібрація опор підшипників 
Для датчиків вібрації опор підшипників ЦВТ вказати температуру в місцях 
встановлення датчиків в графі «Примітки» 
(якщо необхідна ізоляція монтажних кубів та платформ датчиків вказати у графі «Примітки») 

№ 
п/п 

Номер 
підшипнику 

Кількість 
складових 

вібрації 

Діапазон 
вимірювання, 

мм/с 

Уставки 
сигналізації 

Довжина 
кабелю 
датчику  

Примітки 

1                   

  
  

  

            

2                               

3                               

4                               

5                               

6                               

7                               

8                               

9                               

10                               

11                               

12                               

13                               

14                               

Додаткова 

інформація 

      

 
4.1.2. Вібрація валу (заповнити в разі комплектації) 

Вказати довжину корпусу вихрострумового датчику в графі «Примітки» 

№ 
п/п 

Номер 
підшипнику 

Кількість 
складових 

вібрації 

Діапазон 
вимірювання, 

мм/с 

Уставки 
сигналізації 

Довжина 
кабелю 
датчику  

Примітки 

1                   

  
  

  

            

2                               

3                               

4                               
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5                               

6                               

7                               

8                               

9                               

10                               

11                               

12                               

13                               

14                               

 
4.1.3. Механічні величини  
(заповніть тільки ті величини які необхідно включити до складу ВСВ-700) 

Для величин «обороти ротору», «Осьовий зсув», «Прогин» вказати довжину корпусу 

вихрострумового датчику в графі «Примітки» 

№ 
п/п 

Найменування Кількість 
каналів 

вимірювання 

Місце 
розташування 

датчику 
(вказати 
циліндр) 

Діапазон 
вимірювання 

Уставки 
сигналізації 

Довжина 
кабелю 
датчику  

Примітки 

1 Обороти ротору                                    
2 Осьовий зсув 

валу 
                                    

3 Тепломеханічне 
викривлення 
валу (прогин) 

                                    

4 Відносне 
розширення 
валу  (вказати 
ширину, висоту 
та марку сталі 
пояску) 

                                    

5 Теплове 
розширення 
корпусу 

                                    

6 Нахил поверхні                                      
7 Положення 

сервомоторів 
(клапанів) 

                                    

Додаткова 
інформація 
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4.2. Обладнання ЖЕН 
4.2.1. Вібрація опор підшипників 

(якщо необхідна ізоляція монтажних кубів та платформ датчиків вказати у графі «Примітки») 

№ 
п/п 

Номер 
підшипнику та 

назва 
складової ЖЕН 

(насос, 
гідромуфта, 

електродвигун) 

Кількість 
складових 

вібрації 

Діапазон 
вимірювання, 

мм/с 

Уставки 
сигналізації 

Довжина 
кабелю 
датчику  

Примітки 

1                   

  
  

  

            

2                               

3                               

4                               

5                               

6                               

Додаткова 

інформація 

      

 
4.2.2. Механічні величини ЖЕН 
(заповніть тільки ті величини які необхідно включити до складу ВСВ-700) 

Для величин «обороти ротору», «Осьовий зсув» вказати довжину корпусу вихрострумового 

датчику в графі «Примітки» 

№ 
п/п 

Найменування Кількість 
каналів 

вимірювання 

Місце 
розташування 

датчику 
(вказати 

назву 
складової 

ЖЕН) 

Діапазон 
вимірювання 

Уставки 
сигналізації 

Довжина 
кабелю 
датчику  

Примітки 

1 Обороти 
ротору 

                                    

2 Осьовий зсув 
валу 

                                    

Додаткова 
інформація 
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4.3. Обладнання ЖТН 
4.3.1. Вібрація опор підшипників 

№ 
п/п 

Номер 
підшипнику 

Кількість 
складових 

вібрації 

Діапазон 
вимірювання 

мм/с 

Уставки 
сигналізації 

Довжина 
кабелю 
датчику  

Примітки 

1                   

  
  

  

            

2                               

3                               

4                               

5                               

6                               

Додаткова 

інформація 

      

 
4.3.2. Механічні величини ЖТН 
(заповніть тільки ті величини які необхідно включити до складу ВСВ-700) 

Для величин «обороти ротору», «Осьовий зсув» вказати довжину корпусу вихрострумового 

датчику в графі «Примітки» 

№ 
п/п 

Найменування Кількість 
каналів 

вимірювання 

Місце 
розташування 

датчику 
(вказати 

назву 
складової 

ЖТН) 

Діапазон 
вимірювання 

Уставки 
сигналізації 

Довжина 
кабелю 
датчику  

Примітки 

1 Обороти 
ротору 

                                    

2 Осьовий зсув 
валу турбінки 

                                    

3 Осьовий зсув 
валу насосу 

                                    

Додаткова 
інформація 
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