
О
ск¥льки при встановленн¥ насос¥в, на-

сосних станц¥й ¥з частотними перет-

ворювачами потр¥бне м¥сце для

встановлення шаф керування, сл¥д завчасно

передбачити достатньо м¥сця ще на стад¥ї

проектування.

А що робити, якщо об’єкт вже ¥снує? Дуже

часто при сп¥лкуванн¥ з нашими замовника-

ми ми стикаємося з такими проблемами:

• При зм¥н¥ водоспоживання в насосних

станц¥ях традиц¥йного типу регулювання подач¥

зд¥йснюється за допомогою вв¥мкнення або

вимкнення одного чи дек¥лькох насос¥в. Так¥

станц¥ї потребують використання спец¥альних

шаф керування ¥ великих бак¥в-г¥дроакумуля-

тор¥в, як¥ згладжують стрибки тиску.

• Насосне обладнання для потреб водо-

постачання вже встановлене ¥з завищеними

параметрами, ¥ у зв’язку з цим насоси або

часто вмикаються, або їх н¥хто не вимикає.

• У систем¥ трубопровод¥в виникають ло-

кальн¥ пориви внасл¥док г¥дроудар¥в при

вв¥мкненн¥ насос¥в.

• У циркуляц¥йних системах для регулю-

вання подач¥ змушен¥ використовувати дро-

сельн¥ шайби або в¥дкривати байпасну л¥н¥ю.

У цих випадках, звичайно, є сенс зд¥йсню-

вати регулювання роботи насос¥в за допомо-

гою частотних перетворювач¥в, але не все

так просто, ¥снує чимало труднощ¥в, як-от:

нестача прим¥щення для встановлення час-

тотних перетворювач¥в, неможлив¥сть зупин-

ки системи, неможлив¥сть модерн¥зац¥ї ша-

фи керування тощо.

Р¥шення ¥снує — Hydrovar!

Hydrovar — це регулятор частоти з убудо-

ваним м¥кропроцесором, ор¥єнтованим на

запити системи, що монтується безпосе-

редньо на насос. В¥н був розроб-

лений фах¥вцями Vogel Pumpen

(Австр¥я). Пор¥вняно з ¥ншими

перетворювачами частоти у

регулятора Hydrovar значно

б¥льше можливостей. В¥н може

не т¥льки зм¥нювати швидк¥сть

обертання двигуна насоса, але

й оптимально керувати одним

чи дек¥лькома насосами,

п¥длаштовуючи їхн¥ вих¥дн¥ пара-

метри п¥д запити вс¥єї системи.

Що ж у регулятор¥ Hydrovar

особливого?

Насоси, керован¥ регулятором

Hydrovar, приєднуються до тру-

бопроводу точно так, як ¥ звичайн¥

насоси. Але на цьому їх под¥бн¥сть

¥ зак¥нчується. Насосн¥ агрегати з

регуляторами Hydrovar мають низку

переваг.

Н¥яких спец¥альних насос¥в або електрод-

вигун¥в. Hydrovar потужн¥стю до 22 кВт може

бути змонтований на будь-якому електро-

двигун¥ з¥ стандартною напругою 230/400 В ¥

з класом ¥золяц¥ї F. Монтується Hydrovar без-

посередньо на вентилятор двигуна насоса

будь-яких ф¥рм-виробник¥в насосного об-

ладнання.

В¥дсутн¥сть необх¥дност¥ в окрем¥й керу-

юч¥й систем¥. Установки, що складаються з

дек¥лькох насос¥в, вимагають використання

окремої керуючої системи для вибору

посл¥довност¥ вв¥мкнення насос¥в ¥/або регу-

лювання частотних перетворювач¥в. Убудова-

ний у Hydrovar м¥кропроцесор виконує ц¥ фун-

кц¥ї без додаткового обладнання.

В¥дсутн¥сть необх¥дност¥ у шафах керу-

вання або частотних перетворювачах. Ос-

новними функц¥ями контрольних щит¥в є

вв¥мкнення/вимкнення насос¥в, забезпечен-

ня захисту в¥д перевантажень, перегр¥вання,

короткого замикання тощо. Регулятор

Hydrovar бере на себе вс¥ ц¥ функц¥ї, зам¥ня-

ючи ц¥лу контрольну систему. Єдине, що

йому потр¥бно, — це шафа ¥з запоб¥жниками

чи автоматами, що забезпечує

над¥йне енергопостачання.

В¥дсутн¥сть необх¥дност¥ в

перепускних ¥ дросельних

вентилях. Б¥льш¥сть стандар-

тних керуючих систем т¥льки

вмикають ¥ вимикають насо-

си, г¥дравл¥чним умовам ро-

боти яких не надається

н¥якого значення. У таких

випадках для захисту на-

сос¥в в¥д роботи в облас-

тях неприпустимих наван-

тажень ¥ стрибк¥в тиску

передбачається викорис-

тання обв¥дних л¥н¥й ¥ дро-

сел¥в, що обмежують пот¥к. У

регулятор¥ Hydrovar для за-

безпечення оптимального ре-

жиму роботи насоса не потр¥бно до-

даткових пристроїв.
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Частотний перетворювач —
зручність і економія

У наш час чимало уваги
приділяється політиці
енергозбереження. Для цього
при проектуванні нових об’єктів
передбачається встановлення
частотних перетворювачів або
двигунів із частотними
перетворювачами 

Прклад реконструкції станції підвищення
тиску

Приклад монтажу Hydrovar на двигуні
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В¥дсутн¥сть необх¥дност¥ у великих баках-

г¥дроакумуляторах. У типових насосних

станц¥ях звичайно використовуються насоси

з пост¥йною частотою обертання. Щоб хоч

якось п¥длаштувати їхн¥ вих¥дн¥ параметри п¥д

м¥нлив¥ запити системи, доводиться пост¥й-

но вмикати ¥ вимикати насоси. Працюючи на

повну потужн¥сть, вони споживають велику

к¥льк¥сть енерг¥ї ¥ потребують великих бак¥в-

г¥дроакумулятор¥в для згладжування стриб-

к¥в тиску ¥ зб¥льшення ¥нтервалу м¥ж вв¥м-

кненням та вимкненням насоса.

Зниження вартост¥. Оск¥льки Hydrovar

в¥дсл¥дковує запити системи, що зм¥нюють-

ся, ¥ п¥длаштовує п¥д них вих¥дн¥ параметри

насоса, то насос не буде працювати на повну

потужн¥сть, якщо в цьому немає необх¥д-

ност¥. Цим досягається значна економ¥я

енерг¥ї. Через те, що тиск п¥дтримується

пост¥йним, в¥дпадає потреба у гром¥здких

баках-г¥дроакумуляторах. Для п¥дтримуван-

ня пост¥йного тиску у систем¥ при в¥дсутност¥

водоспоживання достатньо бака з об’ємом, у

десять раз¥в меншим.

Захист в¥д конденсату. У конструкц¥ю кож-

ного регулятора Hydrovar входить нагр¥валь-

ний пристр¥й. В¥н запоб¥гає утворенню кон-

денсату ¥ включається в¥дразу п¥сля зупинки

насоса.

Зб¥льшення гнучкост¥. Головною задачею

регулятора Hydrovar є регулювання роботи

насоса таким чином, щоб його робоч¥ пара-

метри в¥дпов¥дали вимогам системи. З огля-

ду на це в¥н може працювати в таких ре-

жимах:

• п¥дтримування пост¥йного тиску (для

систем водопостачання);

• забезпечення робочої кривої системи

(для систем тепло- ¥ холодопостачання);

• п¥дтримування пост¥йної подач¥ (¥деаль-

но для свердловинних насос¥в ¥ зм¥нюваним

р¥внем води у свердловин¥ та не перевищенн¥

максимально припустимого деб¥ту свердло-

вини);

• робота в режим¥ «виконавчий ме-

хан¥зм», коли за його допомогою  керують

зовн¥шн¥м джерелом.

Робота регулятора Hydrovar зд¥йснюють-

ся за таким алгоритмом:

• вим¥рювання у систем¥ тиску/ перепаду

тиску або потоку за допомогою в¥дпов¥дних

датчик¥в. Для роботи у системах циркуляц¥ї

не потр¥бн¥ датчики перепаду тиску, дос-

татньо просто п¥дключити два датчики тиску

з виходом 4-20 мА, а Hydrovar самост¥йно об-

числить р¥зницю;

• розрахунок частоти обертання, при як¥й

буде досягнутий необх¥дний тиск чи подача;

• подача сигналу для запуску або зупинки

насоса, зб¥льшення або зменшення частоти

обертання;

• для установок з дек¥лькох насос¥в — ав-

томатична зм¥на порядку їх ув¥мкнення.

Легкий монтаж — «закр¥пи ¥ запускай».

Пропонований спос¥б кр¥плення дозволяє

просто, швидко ¥ дешево встановити

Hydrovar на ¥снуюч¥ насосн¥ установки з ме-

тою їх модерн¥зац¥ї.

Можлив¥сть керування веденими насоса-

ми. Кр¥м зазначеної головної задач¥ Hydrovar

виконує ще ряд додаткових, зам¥няючи таким

чином к¥лька складних систем, наприклад:

• можливе п¥дключення двох датчик¥в

тиску для функц¥ї резервування ¥ контролю їх

роботи. Якщо один датчик вийде з ладу ¥ його

показання будуть в¥др¥знятися в¥д показань

¥ншого датчика, Hydrovar за заданою програ-

мою перейде в обраний режим: робота за

б¥льшим чи меншим значенням або зупинка

насоса;

• негайна зупинка насоса у раз¥ в¥дсут-

ност¥ споживання;

• зупинка насоса при в¥дсутност¥ тиску на

вход¥;

• зупинка насоса при перевищенн¥ мак-

симальної подач¥ або запуск чергового насо-

са в установках, що складаються з дек¥лькох

насос¥в;

• захист електродвигуна в¥д п¥двищеної

чи зниженої напруги, короткого замикання ¥

перегр¥вання;

• програмування часу розгону ¥ зупинки;

• автоматична компенсац¥я г¥дравл¥чних

опор¥в, що зб¥льшуються з¥ зростанням подач¥;

• автоматичне повторне вв¥мкнення насо-

са через заданий пром¥жок часу;

• подача сигналу для в¥ддаленого спосте-

реження за тиском ¥ робочою частотою;

• ¥нформац¥я на дисплеї рос¥йською мо-

вою;

• можлив¥сть комун¥кац¥ї з ¥ншими регуля-

торами Hydrovar, комп’ютером або будь-

якою ¥ншою керуючою системою, що

зд¥йснюється за допомогою вбудованого

¥нтерфейсу RS 485.

Ус¥ вищеописан¥ властивост¥ регулятора

Hydrovar забезпечують можлив¥сть широкого

його застосування.

Нов¥ станц¥ї керування пропонуються в

комплект¥ з регуляторами Hydrovar.

Анатол¥й 

Федоренко,

заступник голови

правл¥ння 

компан¥ї SU Group

Cтанція водопостачання с 3-ма
регуляторами Hydrovar

Приклад сумісності Hydrovar з іншими
частотними перетворювачами

Частотний перетворювач Hydrovar нової серії

                                                                             


