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НАША СИСТЕМА дозволяє економити

електроенергію в середньому на 24%

Щоб переконатись у цьому, Вам потрібно зробити лище кроків!  КІЛЬКА 

galautomatics.com.ua
electricshop.com.ua

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНЕ РІШЕННЯ
для  ПОВІТРЯНИХ КОМПРЕСОРІВ

ПП «Гал-Автоматика», 79035, Львів, вул. Зелена, 212-б
тел.\факс (032) 245 61 87

e-mail: info@galautomatics.com.ua

Зробіть заміри показників електроенергії до встановлення нашої системи. 
Протягом  робочого тижня лічильника (в кінці робочого 1   знімайте показники
дня) і записуйте їх. При необхідності компанія «Гал-Автоматика»  надасть
шафу обліку терміном на  тиждень.1

Наші спеціалісти встановлять Вам нашу тестову систему   безкоштовно
терміном на тижні.  1 - 2

Порівняйте показники лічильника електроенергії до і після встановлення 
нашої системи і в дії наших енергозберігаючих технологій!  переконайтеся

Придбайте заощаджуйте   нашу енергозберігаючу систему і Ваші кошти! 
Надамо тим клієнтам, котрі брали систему на тестування.  знижку
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   Оптимальним з точки зору енергоефективності вважається такий режим експлуатації промислових компресорів, 
коли середньодобовий коефіцієнт їх завантаження становить не менше 85%. Цей режим передбачає мінімальні 
коливання споживання стисненого повітря протягом дня і стабільну роботу компресора на номінальній 
розрахункової потужності.
   Фактично ж у даному режимі працює не більше 15 % промислових компресорів. Для решти 85 % актуальним є 
питання підвищення ефективності регулювання продуктивності. Сьогодні можна виділити наступні найбільш поширені 
способи регулювання тиску стисненого повітря: пуск/зупинка компресора, скидання зайвого тиску (розвантаження), 
перехід на холостий хід, частотне регулювання потужності компресора. Останній спосіб виглядає найбільш 
досконалим, оскільки забезпечує більш точне регулювання тиску, зниження енергоємності процесу і продовження 
терміну експлуатації обладнання.

   Наприклад, включення/виключення 
електродвигуна під час пуску/зупинки 
компресора негативно позначаються як на 
самому електродвигуні, так і на загальній 
ефективності процесу: тиск регулюється 
стрибкоподібно, підвищені в 5-7 разів 
пускові струми збільшують витрату енергії і 
призводять до перегріву і прискореного 
зносу двигуна. Методи скидання зайвого 
тиску і переходу на холостий хід говорять самі 
за себе: періодично агрегат споживає 
енергію даремно.

Зворотній зв’язок із ЧП

Частотний перетворювач

STARVERT iP5A

Компресор

Давач тиску

ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ
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   При використанні частотного перетворювача (рис.1) компресор споживає рівно стільки енергії, скільки необхідно 
при поточному рівні споживання стисненого повітря. При зміні витрати стисненого повітря електродвигун компресора 
лише знижує або підвищує число обертів. Таким чином забезпечується :
• більш точне підтримання рівня тиску;  • високу ефективність роботи компресора в режимі часткового 
навантаження;   • відсутність додаткової запірно-регулюючої арматури;   • точну підтримку тиску стисненого повітря;       
• відповідність споживаної потужності фактичною витратою стиснутого повітря;     • виняток фаз холостого ходу;       • 
виняток надлишкового стиснення і втрат повітря при розвантаженні системи;     • зниження пускових струмів і 
виключення коливань в електричній мережі під час пусків;      • захист електричних кіл від перевантажень по струму, 
перекос, обрив фази, тепловий захист.

    Робота на знижених потужностях і відсутність пускових 
струмів дозволяє компресорів, оснащеним частотним 
перетворювачем, економити до 30% (в окремих випадках 
до 40%) електроенергії, що при нинішніх цінах призводить до 
окупності установки перетворювача за 1,5 - 2 роки.
     Для реалізації розглянутої вище системи частотного 
регулювання тиску шляхом керування швидкістю обертання 
двигуна компресора необхідний частотний перетворювач з 
вбудованим ПІД-регулятором і джерело сигналу зворотного 
зв'язку (датчик тиску).
   Перетворювач частоти отримує від датчика тиску 
аналоговий сигнал, регулює швидкість компресора у 
відповідності з фактичним споживанням стислого повітря 
споживачами, не створюючи надмірного тиску. Частотник 
налаштовується на роботу в автономному режимі.

ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ

Регулювання продуктивності

100 Потужність %

Навантаження % 100

Холостий режим
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