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ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ

   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;
• 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.
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    Усунути всі зазначені недоліки і при цьому істотно заощадити - можливо. Для цього необхідновідмовитися від 
"баштової" системи водопостачання, замінивши її системою прямоточного водопостачання на основі частотно - 
регульованої насосної станції виробництва ПП “Гал-Автоматика” .

Практика показує, що така заміна  дозволяє знизити енергозатрати на 30-70%.

            Насосна станція - сучасне рішення для водопостачання
   Якщо в "баштової" 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. Регулювання здійснюється з викорис-танням 
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.
   Мікропроцесорна система управління перетворювача частоти 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.
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       Переваги альтернативного рішення
• насосна станція працює в автоматичному режимі;
• стабільний тиск води. Незалежно від поточного споживання, пори року чи часу доби;
• насос підтримує постійний (і при необхідності регульований!) тиск у трубопроводі;
• 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 подає відразу в водопровід, при цьому ніде по шляху не контактує із зовнішнім сере- довищем;
• усунення надлишкового тиску води. Як наслідок, знижуються витоки води (2-7% на кожну атмосферу надлишко-
вого тиску), зменшується частота проривів зношених трубопроводів, продовжується термін служби всього облад-
нання;
• максимальний захист насосного обладнання. Завдяки плавним пускам і зупинкам насоса відсутні величезні пуско-
ві струми і гідравлічні удари в трубопроводах. Електронний контроль навантаженнь на насос дозволяє запобігти 
роботі насоса в режимі "сухого ходу" і при раптовому зниженні тиску (наприклад, через порив трубопроводу). 
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.

         Простота монтажу
    Все обладнання насосної станції має малі габарити і 
встанов-люється в звичайному приміщенні або спеціалі-
зованому зовнішньому контейнері. Єдина умова - забез-
печення температури в діапазоні -40 - +80° С і вологості не 
більше 90% без конденсації вологи. Монтаж частотно - 
регульованої насосної станції виробництва ПП «Гал-
Автоматика» гранично простий і полягає в кріпленні шафи 
керування на стіні і підключенні декількох силових і 
сигнальних кабелів та налаштування перетворювача 
частоти.

2017


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

