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Відмінною особливістю роботи КНС є установка кількох верхніх і нижніх рівнів у резервуарі , при досягненні яких 
змінюється число працюючих агрегатів.

Для автоматизації КНС приватне підприємство “Гал-Автоматика” пропонує автоматичні системи управління ГАШК, 
виконані за допомогою частотних перетворювачів  EMHEATER та LS Industrial Systems, або пристроїв плавного пуску 
Mawostart та EMHEATER.

 Схеми побудови є дві: з використанням пристрою плавного пуску і з використанням частотного перетворювача.

Автоматизація КНС забезпечує наступне
• забезпечення безперебійної роботи системи без втручання людини    
• регулювання рівня стоків у резервуарі в автоматичному режимі
• економія електроенергії (при використанні частотного перетворювача) 
• групове управління насосами
• автоматичне чергування включення насосів в роботу для рівномірного розподілу моторесурсу електродвигунів і 

насосів     
• можливість роботи в ручному режимі     
• плавний пуск і регульовану зупинку електродвигунів насосів для виключення гідравлічних ударів в трубопроводі
• плавне викачування рідини    
• автоматичний перезапуск електродвигуна насоса після короткочасного зникнення і відновлення подачі напруги    
• захист двигунів від перегріву, від перевантаження по струму, від неякісного вхідної напруги     
•захист від сухого ходу     
• мож-ливість диспетчеризації.

Автоматизація каналізаційних насосних станцій (КНС)

Автоматизація повітродувки на очисних спорудах
Для енергоефективної роботи повітродувки на очисних спорудах ПП 
«Гал-Автоматика» пропонує наступне рішення:
Загальна ідея полягає в тому, щоб підтримувати заданий рівень кисню в 
стічних водах за рахунок регулювання продуктивності повітродувки. 
Підвищений рівень кисню призводить до невиправданого збільшення 
кількості електроенергії, споживаної повітродувкою. Знижений рівень 
кисню може призвести до істотного погіршення процесу очищення і 
навіть до вимирання активних бактерій.
В аеротенках встановлюється рН датчик (бажано кілька, на початку, в 
середині і в кінці), який вимірює кількість кисню у стоках. Сигнал від 
датчика передається на шафу управління, яка в свою чергу збільшує або 
зменшує продуктивність повітродувки. Такий метод дозволяє знизити 
споживання електроенергії повітродувкою до 50%.
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   Класична схема водопостачання, широко поширена в малих населених пунктах і навіть окремих міських мікрорайонах, 
заснована на використанні напірних резервуарів - башт Рожновського. При всій простоті й ефективності такого рішення за 
роки експлуатації виявилось безліч принципових недоліків, відомих всім:
•  висока трудомісткість монтажу;
• неможливість регулювання тиску води в залежності від водорозбору;     • необхідність хлорування води;
• неможливість створення досить стабільного тиску води у споживачів;
• робота насоса в імпульсному режимі з частими включеннями і відключеннями призводить до прискореного зносу 
електродвигуна самого насоса;
• протікання корпусу через корозію і переливи через непрацюючу чи погано налаштовану автоматику;
• істотне погіршення якості питної води через негерметичність вежі (внаслідок відсутності даху або корозії корпусу);
• замерзання вежі в зимовий період і вихід насоса з ладу.
І, нарешті, найголовніший недолік більшості вже встановлених башт Рожновського - це їх істотний знос. З'їдений корозією 
корпус і фундамент, який розсипається, часто призводить до падіння башти. І тоді виникає проблема установки нової вежі, 
що вимагає величезних фінансових витрат.
    Усунути всі зазначені недоліки і при цьому істотно заощадити - можливо. Для цього необхідно відмовитися від "баштової" 
системи водопостачання, замінивши її системою прямоточного водопостачання на основі частотно - регульованої насосної 
станції (шафи управління) виробництва ПП “Гал-Автоматика”. Така шафа управління забезпечує 30 - 70% економії 
електроенергії.

  Регулювання здійснюється по зворотньому сигналу від датчика тиску. Чим більше різниця необхідного і фактичного тисків - 
тим більше буде частота обертання насоса (а, отже, і його продуктивність). При малій витраті води насос працює на 
мінімальній частоті, забезпечуючи істотну економію електроенергії, при нульовому розборі води насос преходить в 
«сплячий режим».
 Переваги альтернативного рішення
• насосна станція працює в автоматичному режимі;
• стабільний тиск води (при необхідності - регульований). Незалежно від поточного споживання, пори року чи часу доби;
• економія електроенергії 30-70 % за рахунок регулювання продуктивності насоса;
• надійний захист питної води від будь-яких хімічних забруднень, бактерій і вірусів. Вода з свердловини після фільтрації 
попадає відразу в водопровід, при цьому ніде по шляху не контактує із зовнішнім середовищем;
• усунення надлишкового тиску води. Як наслідок, знижуються витоки води (2-7% на кожну атмосферу надлишкового 
тиску), зменшується кількість проривів зношених трубопроводів, продовжується термін служби всього обладнання;

   Шафа управління ГАШК забезпечує безліч 
сервісних функцій, що підвищують не тільки 
зручність експлуатації, але і якість роботи всієї 
системи водо-постачання. Наприклад:
• автоматичний перезапуск насоса з необхідної 
витримкою часу після відключення або 
пропадання напруги в мережі;
• автоматичне включення додаткового насоса 
(при його наявності) у разі недостатньої 
продуктивності основного.

• максимальний захист насосного обладнання. 
Завдяки плавним пускам і зупинкам насоса 
відсутні величезні пускові струми і гідравлічні 
удари в трубопроводах. Все це призводить до 
збільшення терміну служби устаткування і 
зниженню витрат на його експлуатацію;
• стабільність водопостачання та підвищення 
надійності роботи обладнання, особливо 
взимку;
• істотне зниження поточних витрат на 
експлуатацію та ремонт обладнання.

Автоматизація глибинного насоса

Заміна водонапірної башти на насосну станцію

Шафа управління - сучасне рішення для водопостачання
   Якщо в "баштовій" системі водопостачання головним 
елементом була башта, що забезпечує необхідний напір, 
то в сучасних прямоточних "безбаштових" системах 
головним є перетворювач частоти. Саме він забезпечує 
можливість плавного пуску, зупинки та регулювання 
продуктивності насоса для підтримки стабільного тиску 
незалежно від поточного споживання води.



Автоматизація ПНС та ВНСАвтоматизація ПНС та ВНС

    Для автоматизації підвищувальних насосних станцій (ПНС) та водонапірних насосних станцій (ВНС) ПП “Гал-
Автоматика” пропонує автоматичні системи управління на базі частотних перетворювачів LS Industrial Systems та 
EMHEATER

• Автоматичне чергування включення насосів в роботу для рівномірного розподілу моторесурсу електродвигунів і 
насосів;
• Плавний пуск і регульовану зупинку електродвигунів насосів для виключення гідравлічних ударів в трубопроводі;
• Автоматичний перезапуск електродвигуна насоса після короткочасного зникнення і відновлення подачі напруги;
• Контроль справності електродвигунів насосів, перетворювачів частоти, пристроїв плавного пуску;
• Автоматичний ввід резерву;
• Можливість регулювання тиску після насоса;
• Можливість зупинки станції при нульовому розборі, перехід у «сплячий режим» ;
• Можливість примусового запуску всіх насосів по зовнішньому сигналу;
• Захист насосів від сухого ходу;
• Захист двигунів від перегріву, від перевантаження по струму, від неякісного вхідної напруги;
• Автономна робота без обслуговуючого персоналу;
• Перемикання насосного агрегату на роботу від мережі при несправності частотного перетворювача Bay Pass;
• Можливість диспетчиризації.

• Автоматична підтримка заданого значення тиску рідини на виході насосної станції або контроль рівня в 
резервуарі (з точністю 0,1Бар) за рахунок плавної зміни продуктивності насосів за допомогою перетворювача частоти 
і каскадного підключення/відключення насосів;
• Економію електроенергії ;30-70%
• Автоматичне каскадне підключення додаткових насосних агрегатів при недостатній продуктивності працюючих 
(каскадне регулювання);

      У системах водопостачання за допомогою насосів забезпечується подача води з природних джерел безпосередньо в 
водорозподільчу мережу або в резервуари (перший підйом) і далі в таку ж мережу (другий підйом). Сам процес 
водопостачання є безперервним, оскільки в будь-який момент споживачі в будь-якій точці водорозподільної мережі 
повинні мати можливість отримати воду відкривши кран або засувку. Це досягається підтриманням постійного тиску 
(напору) в любій точці цієї мережі незалежно від розбору води в ній. Відповідно насоси та їхні двигуни вибираються з 
умови забезпечення зазначеного тиску при максимально можливому розборі.

          При всіх менших розборах можливості насосного агрегату і його привідного двигуна виявляються надлишковими. 
Тому при використанні на насосній станції нерегульованого електроприводу ця надлишковість приймається на себе 
засувками, щоб не допустити аварійних ситуацій, зумовлених зростанням тиску при зниженні розбору води.
 Винятком є використання частотно-регульованого електроприводу для забезпечення енергоефективної роботи 
систем водопостачання. Регулювання продуктивності насосів здійснюється в залежності від фактичного розбору води 
споживачами. Тим самим виключається надмірне споживання електроенергії. Такі проекти на базі перетворювачів 
частоти LS Industrial Systems та Emheater приватне підприємство “Гал-Автоматика” реалізувало на великій кількості 
підприємств водопостачання.

Автоматизація ПНС і ВНС забезпечує:
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30 - 70%



Глибинний насос на сонячних батареяхГлибинний насос на сонячних батареях

Віддалене управління насосомВіддалене управління насосом

           Принцип роботи системи:

Використання сонячного світла для 
отримання електроенергії,  завдяки 
сонячним панелям (в даному випадку від 
SOLAR) забезпечує живлення глибинного 
насоса і його шафи керування.
Протягом кожного світлового дня йде 
процес наповнення водонапірної башти. 
Як результат отримуємо необхідний запас 
води.

    Останнім часом системи даного типу 
стають все більше популярними в усьому 
світі та застосовуються в комунальному 
господарстві, сільському господарстві і 
тваринництві, також у лісовому госпо-
дарстві.
       Така система має не складну будову, 
складається із сонячної батареї (панелі), 
насоса, шафи управління та водонапірної 
вежі.

  В точці контролю рівня (на резервуарі) має бути 
забезпечене живлення. При відсутності живлення 
доставляється додаткове обладнання, а саме 
сонячна батарея із акумулятороми.
    Шафа управління працює у таких режимах:
• Автоматичний- цілодобове управління глибинним 
насосом по електроконтактному манометру 
(датчикам рівня), який включений у вартість системи
• Ручний- включення/виключення насоса опе-
ратором дистанційно;
Шафа управління запезпечує наступні функції:
• Захист насоса від-Перенапруги, пониження 
напруги, Перевантаження по струму, перегрів,
Обрив вх\вих фази, Перекос фаз.
• Пропаданняя напруги - після появи напруги 
система автоматично почне працювати.

ГРУНТ
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Резервуар

      Компанія “Гал-Автоматика” пропонує систему управління рівнем води у резервуарі.
      В основу системи GSM керування лягає 2 шафи керування із GSM контроллерами яка забезпечує:
• автоматичне ввімкнення глибинного насоса за допомогою GSM сигнала (не використовуючи сигнальний кабель) коли 
рівень води у резервуарі впаде до нижнього рівня (попередньо заданого);
• автоматична зупинка роботи глибинного насоса за допомогою GSM сигнала коли рівень води у резервуарі досягне 
верхнього рівня (попередньо заданого);
• система є автоматичною і не потребує обслуговування;

Cхема роботи системи GSM керування (ескіз)
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