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NA STACJI UZDATNIANIA WODY W BIAŁOBRZEGACH  


 zlecenie Inwestora:  Zakład Gospodarki Komunalnej w Białobrzegach 



   
     cego układu pompy - hydrofory na zestaw pomp sterow 


 
   mieniu z eksploatatorem tj.  Zakładem Go-
spodarki Komunalnej w Białobrzegach. 
   


  
         

        

        

   
  
        

   
      /s dla pozostałego zasi  

 
    

  

  
  gowej jest zamontowany układ, 3 + 1 pompy typ 65 PJ
 
       ci  wsi  Białobrzegi, D   
  
   cego układu pompy -  hydrofory na zestaw 




     
    
  hydraulicznych i parametrów obecnie działaj cego układu pompy – hydrofory, a które powinny wyno 
   ca przepływ Q 

/h,  który zabezpiecza przepływ  po 
    

  nienie 40,0 m sł. w.                               

    
 
   


   =  40,0 m sł.w
 to 4,0 pompy z silnikiem o mocy 4,0 kW,  pompy poł    
 
     ci, utrzymuje stałe ci  gł 
     dopasowywane do zapotrzebowania przez wył czenie i zał  
   równoległ  zał    enia, czasu i zakłóce-


W skład zestawu wchodz 
    
    z tłoczon  





 podstawa i głowica pomp wykonane z 
    kasetowe uszczelnienie wału, 
  cy i tłoczny 
 szafa sterownicza w obudowie ze stali, IP 54, z wył cznikiem głównym, wszystkimi koniecznymi bezpieczni

pieczeniem silnika, wył 

 
 
      gi i kształtki wody uzdatnionej zaprojektowano z rur i kształtek PVC – U, ł 

Do wykonania poł   
 gów pokazano na rysunkach szczegółowych. 
 Wykonanie poł  
    
   ca rury i zł 
                zł czki papierem chłonnym nawil onym płynem 

 
     
    

  
   cej rozdzielni głównej obiektu z pola zasilania pom
         
      
     

     






