Dispecerizarea alimentarii cu apa potabila;
aplicatie la Regia de Apa si Canal Craiova

Sistemul asigura:
•
•
•
•
•
•

achizitia de la traductoare a marimilor caracteristice functionarii instalatiei de alimentare cu apa
la nivelul statiilor locale,
protocolarea si afisarea pe display, prelucrarea datelor achizitionate, prelucrari primare,
incadrari intre limite, afisarea situatiei operative
alarmari in cazul depasirii limitelor, comunicatia cu nivelul ierarhic superior
asigurarea comenzilor conform algoritmului de functionare a instalatiilor tehnologice,
transmiterea datelor la nivelul dispecerului central,
urmarirea functionarii statiilor prin intermediul schemelor sinoptice dinamice, elaborarea
buletinului de urmarire bilanturi statii si a situatiilor operative, transmiterea datelor catre
factorii de decizie.
Transmisia de date se realizeaza prin modem-uri telefonice si/sau radio.

Marimi tehnologice ce se urmaresc:
•
•
•
•

presiuni
stare pompe
debite
nivele

Local se realizeaza controlul pompelor de apa catre oras prin intermediul invertoarelor /
softstarterelor, reglarea facindu-se functie de debit sau presiune. In bucla de reglare este integrat
un automat programabil care realizeaza logica de comanda si reglare.
Program control - actionare a pompelor:
•

•
•

Controlul pompelor de apa potabila distribuita catre oras se face prin intermediul invertoarelor/
softstarterelor, reglarea facandu-se functie de debit sau presiune. In bucla de reglare se
integreaza un automat programabil care realizeaza logica de comanda si reglare.
Invertoarele alimenteaza cu tensiune si frecventa variabile motoarele asincrone ale pompelor de
apa, asigurind astfel modificarea turatiei intre zero si turatia nominala.
Aceste invertoare sunt proiectate astfel incit sa satisfaca majoritatea actionarilor generale cu
motoare asincrone trifazate, care necesita cupluri mari in tot domeniul de variatie al frecventei

Sistem de monitorizare si control

Sistemul informatic care face obiectul proiectului asigura:
•
•
•

monitorizarea si controlul procesului tehnologic;
achizitia datelor provenite de la traductoare si prelucrarea lor;
incadrarea intre limite tehnologice a marimilor achizitionate, alarmare in cazul depasirii acestor
limite;

•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

comanda pompelor, reglarea fácändu-se functie de debit sau presiune in reteaua de distributie
apa potabila;
realizarea buletinului de urmarire si a raportarilor specifice;
elaborarea de rapoarte de sinteza utilizând datele din baza de date si/sau din arhive si
prezentarea lor pe display sau imprimanta, cu posibilitatea completarii/modificarii lor de catre
utilizator;
prezentarea marimilor achizitionate la dispecer, pentru obiectivizarea raspunsurilor specifice,
eliminarea si / sau minimizarea efectelor asupra procesului tehnologic; Prezentarea se face sub
forma de schema sinoptica generala si pe sectoare, instrumente virtuale si inregistrari grafice de
evolutie pe diverse perioade de timp;
realizarea buletinului de urmarire si a raportarilor specifice; elaborarea de rapoarte de sinteza
utilizând datele din baza de date si/sau din arhive si prezentarea lor pe display sau imprimanta,
cu posibilitatea completarii / modificarii lor de catre utilizator;
prezentarea continutului bazei de date si a arhivelor, cu posibilitatea completarii / modificarii
acestora;
asigurarea suportului informational prin crearea si întretinerea unei baze de date sigure si
complete;
informare factorilor de decizie in vederea luarii masurilor optime ce se impun;
managementul industrial corelat cu mersul economico-financiar si urmarire a productiei;
administrarea si gestiunea centralizata a sistemului;
cresterea sigurantei de operare;
randament tehnologic marit (supravegherea continua include supravegherea conformitatii
tehnologice);
Configurabilitatea si posibilitatea de extindere;
Administrarea si gestiunea centralizata a sistemului;

Sistemul unificat are rol de sprijinire a factorul uman în luarea deciziilor optime pentru
conducerea procesului tehnologic, securitate tehnologica prin punerea la dispozitie de informatii
adecvate în format specific atributiilor personalului, locului de munca.
Concentratorul CD de date
Functiile îndeplinite de concentratoarele analog/digitate sunt:
•
•
•
•
•
•
•

achizitia, filtrarea, validarea valorilor provenite de la traductoare;
programarea locala a domeniului traductor, limitelor de alarmare;
transmiterea datelor în retea RS 485 catre dispecerul local tip PC asociat;
memorarea marimilor masurate pe timp de o ora;
supravegherea starii de buna functionare (defect), lipsa alimentarii, etc…;
supravegherea starii de "scurtcircuit" sau "cablu rupt" pentru traductoare;
acces controlat la baza de date proprie sub nivel de parole.

Echipament comanda automata a pompelor
Functiile îndeplinite de echipament sunt:
•
•
•
•

achizitia, filtrarea, validarea valorilor provenite de la traductoarele situate pe invertor;
programarea locala a logicii de comanda;
comanda automata a pompelor;
transmiterea datelor în retea RS 485 catre concentratorul de date si dispecerul local tip PC
asociat;

