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1. System ogrzewania i wentylacji Szpitala Onkologicznego- ul. Garncarska
Kraków.
W budynku zainstalowano dwa sterowniki microPLC. Pierwszy obsługuje centrale wentylacyjne a drugi
system grzewczy.

Szafa sterująca wentylacji znajduje się w nowym skrzydle i odpowiada za pracę trzech central
wentylacyjnych dostarczających powietrze do pomieszczenia akceleratora cząstek, wykorzystywanego
przy naświetlaniu chorych z nowotworami złośliwymi.
Sterowana centrala wraz z układem filtrów absolutnych dostarczana była przez firmę Frapol. Widok
maszynowni, w której znajduje się centrala – na zdjęciu poniżej.
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Do sterowania wszystkimi centralami zastosowano sterownik microPLC znajdujący się w górnej części
szafy.
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Szafa przyłączona jest do internetu, co umożliwia obserwację wszystkich parametrów potrzebnych do
prawidłowej pracy central. W przypadku awarii, można zdalnie załączyć urządzenia rezerwowe.
Odpowiedzialność instalacji w tym obiekcie jest najwyższa z możliwych. Poniżej pokazano widok ekranu
z programem wizualizacyjnym, za pomocą którego nawiązywana jest łączność z szafą sterującą.

Druga szafa sterująca odpowiada za pracę centralnego ogrzewania szpitala. System obejmuje swoim
zasięgiem pięć węzłów cieplnych rozmieszczonych w całym szpitalu. Ciepło do nich dostarczane jest z
wymiennika zasilanego z sieci ciepłowniczej MPEC. Poniżej pokazano szafę sterującą, do której
doprowadzone są kable pomiarowe i zasilające ze wszystkich węzłów. Szafa, jak poprzednia, połączona
jest z Internetem, za pośrednictwem którego personel techniczny szpitala kontroluje pracę instalacji.
Dalej znajduje się widok ekranu programu wizualizacji, za pośrednictwem którego instalacja jest
kontrolowana i sterowana.
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2. Sterowanie ogrzewaniem i wytwarzaniem wody lodowej Hotel „Kraków”
ul. Opolska w Krakowie
W budynku hotelu monitoringiem przez internet objęto system wytwarzania wody lodowej oraz
dystrybucji ciepła. System sterowania i monitoringu składa się z dwóch szaf umieszczonych w
maszynowni wody lodowej oraz w wymiennikowym węźle cieplnym budynku.

Podstawowym elementem wytwarzania chłodu jest wytwornica wody lodowej.
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W szafie zabudowano sterownik sterujący wytwornicą oraz ciśnieniem wody lodowej. Ciśnienie wody
lodowej sterowane jest płynnie za pośrednictwem przetwornic częstotliwości, do których przyłączona jest
każda z pomp obiegowych wody lodowej. Sterowane są również pompy glikolu i odzysku ciepła. System
automatycznie reguluje temperaturę glikolu dostarczanego do wytwornicy, utrzymując ją na ściśle
określonym poziomie.
Szafę sterującą instalacją wody lodowej pokazano poniżej.
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Maska programu wizualizacji obsługująca tę część technologii wygląda następująco:
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Wszystkie potrzeby grzewcze budynku pokrywane są z węzła wymiennikowego zasilanego z MPEC.
Rozdział ciepła precyzyjnie realizowany jest za pośrednictwem zaworów mieszających.
Sterowany węzeł cieplny i szafa sterująca wygląda następująco:

W szafie zainstalowano sterownik regulujący temperaturę obiegów grzewczych z zaworami
mieszającymi w zależności od temperatury zewnętrznej. Sterownik pracuje w warunkach dość ciężkich
ponieważ temperatura w węźle grzewczym dochodzi do 35 stopni Celsjusza.
Szafy sterujące maszynowni wody lodowej oraz węzła cieplnego połączone są z siecią komputerową
hotelu. Za pośrednictwem tej sieci obsługa może podglądać funkcjonowanie instalacji oraz korygować
parametry jej pracy. Urządzenia sieci komputerowej zostały tak skonfigurowane, że wgląd do systemu
przez internet posiada zewnętrzna firma serwisowa. System jest codziennie nadzorowany z siedziby
firmy. Poniżej pokazano wnętrze szafy sterującej węzłem cieplnym.
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Fragment wizualizacji obsługujący tę technologię wygląda następująco:
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3. Hotel „Bonerowski” ul. Jana - Kraków.
System sterowania czterema centralami wentylacyjnymi oraz sprzężoną z nimi kotłownią kondensacyjną
o mocy 400kW, umieszczony jest na poddaszu odrestaurowanego zabytkowego budynku znajdującego
się przy płycie Rynku Głównego w Krakowie.

Centrale wentylacyjne i kotłownia pracują w jednolitym systemie sterowania zapewniając optymalne
zużycie ciepła. Praca kotłowni podporządkowana jest zapotrzebowaniu ciepła dla nagrzewnic central
wentylacyjnych. Temperatura kotłów jest precyzyjnie dostosowywana do zapotrzebowania na ciepło.
Kotłownia pokrywa również zapotrzebowanie na ciepłą wodę w całym budynku oraz restauracji. Źródłem
chłodu dla central jest wytwornica wody lodowej dostarczająca chłodu w chwili gdy którakolwiek z central
przestawia się na chłodzenie. Jeśli żaden z układów wentylacji nie potrzebuje chłodu, wytwornica
samoczynnie wyłącza się. Zrzut ciepła z wytwornicy wody lodowej odbywa się za pośrednictwem dry
coolerów umieszczonych w pomieszczeniu wentylatorowni.
Oto kilka scanów programu wizualizacji obsługującej system sterowania.
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4. Budynek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego - Kraków.
Przedstawiany system sterowania zarządza wszystkimi instalacjami grzewczymi, wentylacyjnymi oraz
wytwarzania chłodu dla całego budynku.

System podzielony jest na trzy podstawowe części.
- kotłownia
- pięć central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła
- siedemdziesięciu dziewięciu klimakonwektorów
Cały system sterowania umieszczono w dwóch szafach sterujących.
Pierwsza znajduje się w pomieszczeniu kotłowni, druga umieszczona jest w maszynowni central
wentylacyjnych. Cały układ pracuje w jednolitym systemie sterowania.
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Źródła ciepła dla potrzeb budynku dostarcza kotłownia gazowa wspomagana kolektorami słonecznymi.
Każdy z kotłów posiada palnik dwustopniowy. Kotły posiadają różną moc. W zależności od obciążenia
cieplnego dobierany jest kocioł, którego moc zbliżona jest do zapotrzebowania. W ten sposób
podwyższono do maksimum sprawność urządzeń.
Próżniowe kolektory słoneczne wspomagają grzanie ciepłej wody użytkowej .
Kotłownia dostarcza ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz potrzeb
wentylacji i klimakonwektorów. Do sterowania kotłowni wykorzystano jeden sterownik microPLC. Poniżej
pokazano wygląd wizualizacji obsługującej kotłownię.
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Wentylację budynku zapewniają dwie dachowe oraz trzy centrale wentylacyjne firmy Frapol
umieszczone w maszynowni. Centrale posiadają nagrzewnice i chłodnice, za pośrednictwem których
otrzymujemy precyzyjnie do potrzeb dobraną temperaturę świeżego powietrza. Cztery z central
wyposażone są w rekuperatory obrotowe zmniejszające straty ciepła i chłodu od wentylacji. Centrale
posiadają również czterostopniową regulację wydatku powietrza.

Każda z central sterowana jest niezależną jednostką microPLC. Wszystkie sterowniki central
wentylacyjnych umieszczone są w szafie sterującej.
Szafa obsługuje również wytwarzanie wody lodowej. Za wytwarzanie chłodu odpowiedzialny jest czterosprężarkowy agregat schładzający firmy CLIVET, umieszczony na dachu budynku. Agregat sterowany
jest według programu czasowego oraz temperatury zewnętrznej. W godzinach nocnych kiedy nie ma
zapotrzebowania na chłód praca wytwornicy jest blokowana.
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Szafa sterująca kotłowni i wentylacji jest połączona ze sobą magistralą danych przyłączoną do serwera z
oprogramowaniem wizualizacyjnym, za pośrednictwem którego prowadzony jest nadzór nad instalacją.
Instalacją opiekuje się personel techniczny za pośrednictwem swojego terminala. Nad instalacją czuwa
również zewnętrzna firma serwisowa mająca możliwość kontroli pracy układu przez internet
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Trzecia część systemu sterowania obejmuje kontrolę pracy siedemdziesięciu dziewięciu
klimakonwektorów umieszczonych w każdym z pomieszczeń budynku. Klimakonwektory wyposażone są
w sterowniki temperatury wewnętrznej, które, na podstawie zmierzonej temperatury wewnętrznej,
dostosowują prędkość wentylatorów do potrzeb oraz sterują zaworami grzania i chłodu.

Regulatory posiadają czytelny wyświetlacz temperatury wewnętrznej oraz sygnalizację stanu pracy
klimakonwektora. Za pośrednictwem klawiatury można zmieniać stan pracy urządzenia oraz ustawić
oczekiwaną temperaturę wewnętrzną.
Wszystkie regulatory połączone są ze sobą cyfrową magistralą danych, za pośrednictwem której
nadzorowane są klimakonwetory we wszystkich pomieszczeniach. Kontrola instalacji odbywa się z
głównego serwera instalacji kotłowni i wentylacji. Z komputera można podglądnąć i zmodyfikować
wszystkie parametry potrzebne do prawidłowej pracy układu. Program kontroluje użytkownika przed
zapisem nieprawidłowych parametrów zadanych. Odbywa się to za pośrednictwem granicznych
temperatur grzania i chłodzenia.
Wszystkie temperatury odczytywane przez system są gromadzone na dysku serwera. Dane te można w
każdej chwili w sposób łatwy dla personelu odczytać i sprawdzić czy instalacja pracowała i pracuje
prawidłowo.
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5. Kotłownia Sanatorium „Włókniarz” - Busko Zdrój.
System steruje kaskadą kotłów z palnikami gazowo - olejowymi o łącznej mocy 1,5 MW. Pierwotne
sterowanie firmy Landis & Gyr zostało zastąpione przez sterownik microPLC.

Ciekawostką jest to, że system sterowania sprawdza godzinowe zużycie gazu i w przypadku dojścia do
limitu zamówionej mocy, przełącza kolejne palniki na olej. Szafa sterująca, oprócz sterownika, zawiera
wbudowany serwer. Na szafie sterującej umieszczona jest kamera internetowa, z której obraz
przekazywany jest za pośrednictwem programu wizualizacji do firmy serwisowej.
Kotłownia w trybie ciągłym nadzorowana jest za pośrednictwem internetu przez kierownictwo
Sanatorium oraz firmę serwisową z Krakowa.
Poniżej pokazano szafę sterującą znajdującą się w kotłowni.
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Oto fragment wizualizacji obsługującej kotłownię. Na ekranie po lewej stronie widać temperatury kotłów
oraz stan ich pracy. Po prawej stronie widać stan klap, pomp ,procent modulacji palników i temperaturę
zewnętrzną.
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6. Kotłownia dostarczająca ciepła dla całego osiedla SM Połoniny Szczawnica
System steruje kaskadą niskotemperaturowych kotłów z palnikami olejowymi. Oryginalne sterowanie
firmy Viessmann wraz z systemem DEKATEL-G zostało zastąpione sterownikiem programowalnym.

W szafie, poza sterownikiem microPLC, zabudowano również serwer współpracujący z ekranem
dotykowym, z poziomu którego można przeglądać wszystkie parametry bez użycia klawiatury i myszki.
Instalacja jest w stałym nadzorze za pośrednictwem internetu. Poza kotłami, sterowaniu podlega
kaskada pomp sieci cieplnej, utrzymująca stałą różnicę ciśnień pomiędzy zasilaniem a powrotem.
Pracę instalacji przez internet, w trybie ciągłym, równocześnie nadzoruje właściciel instalacji oraz firma
serwisowa z Krakowa.
Poniżej pokazano wnętrze szafy sterującej z zabudowanym sterownikiem microPLC oraz jej elewację,
na której zamontowano ekran dotykowy LCD.
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7. Sterowanie całym budynkiem wraz ze wszystkimi jego instalacjami za
pośrednictwem systemu sterowników - dom prywatny koło Katowic.
System steruje wszystkimi funkcjami budynku mieszkalnego, między innymi podlewaniem ogrodu,
ogrzewaniem, wentylacją, oświetleniem, roletami oraz bramami garażowymi i wjazdowymi.
System sterowany jest również z pilota. Oto wygląd ekranu programu zarządzającego instalacją
grzewczą wykorzystującą kolektory solarne, kocioł kondensacyjny firmy Viessmann, oraz pompę ciepła
tej samej firmy, która w okresie letnim wytwarza wodę lodową dla potrzeb klimatyzacji. Pompa ciepła,
jako dolne źródło, wykorzystuje studnię głębinową.

Wszystkie pomieszczenia budynku są wentylowane oraz klimatyzowane.
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W sezonie letnim podstawowym źródłem ciepła jest system solarmy. System składa się z pięciu sekcji
kolektorów firmy Hewalex. Nadmiar ciepła gromadzony jest w buforach.
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8. Sterowanie dystrybucją ciepła wraz z instalacją solarną - basen miejski w
Kazimierzy Wielkiej
System steruje dystrybucją ciepła wszystkich obiegów grzewczych wraz z grzaniem basenów. Ciepło
wytwarzane jest przez kocioł i system solarny firmy Watt. Ciepło z solarów wykorzystywane jest do
grzania ciepłej wody użytkowej. Nadmiar ciepła gromadzony jest z buforach ciepła. Jeżeli bufory ciepła
zostają naładowane, ciepło kierowane jest do centralnego ogrzewania, a w sezonie letnim, do
podgrzewania basenów. System czterech pomp wymiennika solarnego zapewnia optymalny odbiór
ciepła i w zależności od jego ilości, kierowanie go do odpowiedniego odbiornika. System buforów, w
zależności od ilości ciepła, przełącza się automatycznie z równoległego na szeregowy.

Na zdjęciu pokazano bufory ciepła magazynujące nadmiar ciepła wraz z ich naczyniami wzbiorczymi.
Każdy bufor posiada swój niezależny czujnik temperatury oraz niezależną pompę ładującą.
Kolektory solarne umieszczone są od południowej strony budynku i podzielone na trzy zrównoważone
hydraulicznie sekcje. Z racji dość długich odcinków instalacji transportującej ciepło, przy wymienniku
solarnym umieszczono dodatkowy czujnik temperatury informujący system o tym, że całe ciepło z
solarów zostało odebrane. Dopiero po obniżeniu temperatury na tym czujniku pompy solarne są
wyłączane.
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Całość sterowana jest zintegrowanym systemem szaf sterujących wyposażonych w sterowniki
programowalne. Szafa główna wyposażona jest dodatkowo w serwer, na którym gromadzone są dane z
całej instalacji. Dane te można przechowywać nawet do kilku lat. Oto rzeczywisty wykres pracy instalacji
z października 2010 roku.
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Na wykresach widać jak 7.10.2010 o godz. 9.10 kolektory zaczęły grzać (wykres zielony) i zaraz później
zaczęła się podnosić temperatura w buforach ciepła (wykres czerwony).
System nadzorowany jest za pośrednictwem internetu przez personel basenu oraz zewnętrzną firmę
serwisową.
Wentylowana szafa sterująca umieszczona jest w podbaseniu. Na jej elewacji znajdują się kontrolki i
przełączniki, które w przypadku serwisu oraz awarii systemu, pozwalają uruchomić każde urządzenie
systemu grzewczego w trybie ręcznym.
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Oto podstawowy ekran programu wizualizacji, którym następuje łączenie się z systemem sterowania.
Ekran pokazuje schemat technologii.
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Za pośrednictwem tego ekranu ustawiamy limity dopuszczalnych temperatur pracy systemu. Ekran
pokazuje rzeczywiste temperatury i wartości zadane instalacji.

Poniższe parametry decydują o pracy instalacji solarnej wraz z buforami ciepła.
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9. Kotłownia dostarczająca ciepło dla mieszkańców bloku przy ul.Obozowej
w Krakowie.
System sterowania dwoma kotłami gazowymi oraz jednym obiegiem z zaworem mieszającym dla
centralnego ogrzewania. Ciepła woda przygotowywana jest w dwóch niezależnych podgrzewaczach.
Rozprowadzenie ciepłej wody użytkowej odbywa się za pośrednictwem pompy cyrkulacyjnej. Stary
system sterowania zastąpiony został przez sterownik microPLC.

W kotłowni zamontowano ekonomiczny układ sterowania, który, przy niskim nakładzie kosztów
poniesionych na automatykę, pozwala osiągnąć znaczne oszczędności spalania gazu. Szafka sterująca
nie posiada żadnych elementów przełączających umieszczonych na elewacji. Przełączenie w tryb pracy
ręcznej odbywa się za pomocą jednego przełącznika znajdującego się wewnątrz. Szafka wyposażona
jest również w modem GSM, za pośrednictwem którego prowadzony jest stały nadzór nad kotłownią. Za
pośrednictwem modemu można odczytać dane historyczne z pamięci sterownika oraz zmienić aktualne
parametry pracy kotłowni. System pozwala obserwować bieżące temperatury oraz stan pracy elementów
instalacji.
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W górnej części szafki znajduje się sterownik, a obok niego zamontowany modem GSM.
Kotłownia nadzorowana jest z bezpłatnego programu wizualizacji, którego okno pokazano poniżej.
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10. Kotłownia i wentylacja dla całego budynku Hotelu „Kossak”- Pl. Kossaka
- Kraków.
Układ sterowania i wizualizacji obejmuje wszystkie instalacje grzewcze, chłodnicze oraz wentylację
budynku hotelu.

1.Instalacja grzewcza.
Kotłownia składa się z kaskady czterech kotłów kondensacyjnych o łącznej mocy 400kW. Dodatkowo
ciepło dostarczane jest do obiegu centralnego ogrzewania oraz central wentylacyjnych. Kotłownia
przygotowuje również 6000 l ciepłej wody użytkowej dla gości hotelu oraz kuchni i restauracji.
Sterowanie kotłami odbywa się płynnie przy pomocy zadawania napięcia od 0 do 10V. W ten sposób
temperatura każdego z kotłów jest precyzyjnie dostosowywana do aktualnych potrzeb instalacji
grzewczej budynku. Taki system sterowania pozwala zwiększyć czas pracy kotów w zakresie temperatur
kondensacji. Sterowanie było specjalnie projektowane z myślą o oszczędnym prowadzeniu kotłowni.
Program sterujący, zapisany do sterownika, optymalizuje temperaturę kotłów w zależności od
zapotrzebowania na ciepło dla wentylacji, ogrzewania i przygotowania CWU.
Poniżej pokazano sposób montażu kotłów oraz szafę sterującą całą kotłownią.
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Wnętrze szafy sterującej kotłownią pokazane jest poniżej.
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W szafce znajduje się sterownik oraz moduł łączności internetowej. System przyłączony jest do sieci
internetowej na łączu symetrycznym o przepustowości 4Mb. Poniżej pokazano wizualizację
wykorzystywaną do obsługi kotłowni.
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2.Instalacja wentylacji i chłodu.
System sterowania kontroluje pracę pięciu central wentylacyjnych produkcji VTS Clima. Centrale
wentylacyjne dostarczają świeżego powietrza dla całego budynku z podziałem na pomieszczenia
specjalnego przeznaczenia takie jak sale konferencyjne, kuchnia, restauracje, oraz fitness. Nawiew
doprowadzony jest również do wszystkich pokoi hotelowych. Centrale w zimie dogrzewają
pomieszczenia a w lecie schładzają budynek. Źródłem chłodu jest wytwornica wody lodowej.
Wydatek central regulowany jest za pośrednictwem przetwornic częstotliwości. System sterowania
central wentylacyjnych połączony jest z układem sterowania kotłowni. Zapotrzebowanie ciepła dla
central jest uwzględniane w dostosowaniu temperatury wyjściowej kotłowni. W okresach przejściowych
centrale otrzymują zredukowaną ilość ciepła na poziomie pozwalającym korzystać z kondensacji kotłow.
Centrale wentylacyjne pierwotnie dostarczone były z automatyką firmy VTS. Aktualnie każde dwa
sterowniki ACX 36 firmy Siemens zostały zastąpione jednym microPLC. W ten sposób dwie szafki
sterujące zostały zastąpione jedną. Oto widok jednej z szafek z nowym sterowaniem. Szafka po prawej
stronie jest nieczynna.
Pokazana szafka obsługuje równocześnie centralę sali konferencyjnej oraz kuchni.
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Oto ekrany wizualizacji służące do sterowania centralami wentylacyjnymi.
Centrala obsługująca kuchnię

Centrala obsługująca zespół sal konferencyjnych

Szafka zaopatrzona jest w moduł łączności internetowej za pośrednictwem którego odbywa się
monitoring i zdalne sterowanie całym układem wentylacji i klimatyzacji.
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12. Wytwarzanie i dystrybucja ciepła- Hotel „CITY” - Kraków.
System sterowania kontroluje pracę układem dwóch kotłowni dostarczających ciepło dla budynków
hotelowych oraz centrum odnowy biologicznej i basenu.

Pierwsza kotłownia posiada sterowane cztery obiegi grzewcze CO i ciepłą wodę. Ciepła dostarczają dwa
kotły kondensacyjne oraz układ próżniowych kolektorów słonecznych wraz z buforami ciepła. Nadmiar
ciepła jest przesyłany do kotłowni w nowym skrzydle.
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Oto wizualizacja, która obsługuje tą technologię.

Druga kotłownia wykonana jest w nowym skrzydle budynku. Obsługuje ona pięć obiegów grzewczych
CO oraz klimakonwektorów. Dodatkowo steruje podgrzewaniem basenu i spa. Grzana jest również
ciepła woda użytkowa.
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Do sterowania instalacją wykorzystano bardzo prosty interfejs użytkownika. Za pośrednictwem takiego
ekranu personel hotelu steruje ciepłem tam gdzie jest to potrzebne. Jeśli pewna cześć hotelu nie jest
użytkowana, personel przełącza te pomieszczenia na obniżony komfort cieplny. Jeśli pokoje będą
wynajmowane, załączany jest podwyższony komfort cieplny. Ustalanie komfortu cieplnego można
przeprowadzić również w trybie automatycznym. Wtedy zadaje się godziny i dni w jakich następuje
obniżenie temperatury w wybranych pomieszczeniach.
Poniżej pokazano jak wygląda ekran, z poziomu którego personel recepcji steruje cała instalacją.
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13. Restauracja przy Placu Dominikańskim - Kraków.
Sterowanie dwoma centralami wentylacyjnymi dostarczającymi powietrze do pomieszczeń kuchni oraz
restauracji. Centrale wentylacyjne dostarczyła firma Wolf.

Centrale wyposażone są w nagrzewnice i chłodnice. Czynnik chłodniczy dostarczany jest z agregatu
znajdującego się na dachu budynku .Centrale mają płynnie sterowany wydatek powietrza zapewniając
właściwy komfort. Sterownik oraz przetwornice częstotliwości umieszczone są w wentylowanej szafie
sterującej. Sterowanie instalacją odbywa się z poziomu restauracji.
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Szafa przyłączona jest do internetu za pośrednictwem modułu łączności internetowej. Oto okienko
obsługujące jedną z central wentylacyjnych.
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14. Instalacja grzewcza - dom prywatny w Krakowie.
Przedstawiany układ realizuje sterowanie całym systemem grzewczym domu jednorodzinnego. Układ
steruje odbiorem ciepła z kolektorów słonecznych, dostawą ciepła do basenu, podgrzewaniem CWU,
systemem CO. Sterownik microPLC steruje następującymi elementami:
- system solarny z uwzględnieniem strumienia ciepła z kolektorów słonecznych
- pogodowe sterowanie zaworem mieszającym systemu grzewczego
- przesyłanie ciepła zgromadzonego w buforze ciepła do odpowiednich elementów instalacji
- osuszanie powietrza na basenie
- grzanie wody basenowej
- awaryjny zrzut ciepła z solarów do basenu, w przypadku przegrzania bufora ciepła
- sterowanie nagrzewaniem wody użytkowej
- sterowanie kotłem kondensacyjnym, w przypadku niedoborów ciepła dla CWU i CO
Poniżej pokazano fragment instalacji grzewczej wraz z wymiennikiem solarnym oraz szafę sterującą,
podczas uruchamiania systemu.

W szafie obok sterownika znajduje się moduł łączności internetowej zapewniający możliwość kontroli
systemu przez internet.
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System solarny, zamontowany na elewacji, został zbudowany na bazie kolektorów słonecznych firmy
Watt. Nadmiar ciepła pochodzący z kolektorów zrzucany jest do basenu
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Sterownik programowalny znajduje się w górnej części szafy sterującej. Do łączności wykorzystywany
jest program, którego jedno z okienek wizualizacji wygląda następująco. Okno przedstawia schemat
całej instalacji grzewczej budynku.
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15. Kotłownie dostarczające ciepła w drukarni Donelley - Kraków.
System sterownia obejmuje dwie kotłownie z trzema kotłami firmy Schäfer. Kotłownie dostarczają ciepła
do grzania CWU, CO, ciepła technologicznego i potrzeb wentylacji. System współpracuje z instalacją
odzysku ciepła (dopalacze).

W kotłowniach znajdują się szafy sterujące wyposażone w sterownik, serwer z programami wizualizacji.
Na elewacjach szaf znajdują się lampki kontrolne oraz przełączniki rodzaju pracy. Na szafie
sygnalizowane są wszystkie stany alarmowe oraz przekroczenia progów mocy kotłów. Do systemu
przyłączony jest układ pomiaru zużycia gazu, z którego dane wykorzystywane są do ograniczenia mocy
dostarczanej do obiegów grzewczych za pomocą redukcji temperatury zasilania. Szafa współpracuje z
układem odzysku ciepła skracając czas pracy kotłów. System odbiera również informacje od czujek
wykrywających podwyższenie stężenia gazu w pomieszczeniach kotłowni. Monitoring szaf sterujących
odbywa się za pośrednictwem sieci komputerowej przy pomocy terminali umieszczonych w biurach
personelu technicznego. Dostęp do systemu sterowania jest przeprowadzany również zdalnie z poza
siedziby firmy.
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Kotły wyposażone są w gazowe palniki firmy Weishaupt. Palniki pracują jako dwu-stopniowe i sterowane
są własnymi automatami palnikowymi zabudowanymi na korpusie. Kotły zmieniają kolejność swojej
pracy tak aby następowało jednakowe zużycie palników.
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Powyżej pokazano widok okienka z programu wizualizacji do sterowania kotłownią nr 2. Aktualnie
otwarta jest zakładka ze schematem kotłowni. Na schemacie pokazano pracę kotłów, czterech obiegów
grzewczych, dwóch niezależnych podgrzewaczy CWU oraz instalacji odzysku ciepła. Podstawowym
źródłem ciepła jest odzyskiwane ciepło odpadowe pochodzące z technologii. W przypadku
niedostatecznej jego ilości załączają się kotły grzewcze. W sezonie letnim następuje automatyczne
wyłączenie obiegów grzewczych i przygotowywana jest tylko ciepła woda użytkowa dla potrzeb łaźni
pracowniczych.
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16. Kotłownie dostarczające ciepła dla mieszkańców bloków przy ul.Bartla Kraków.
System sterowania dwoma kotłami gazowymi oraz jednym obiegiem z zaworem mieszającym dla
centralnego ogrzewania. Ciepła woda przygotowywana jest w baterii podgrzewaczy. Rozprowadzenie
ciepłej wody użytkowej odbywa się za pośrednictwem pompy cyrkulacyjnej.

Identyczne systemy sterowania znajdują się w czterech sąsiednich blokach. Kotłownie ogrzewane są
kotłami firmy De Dietrich. Sterowanie nimi odbywa się za pośrednictwem dwóch wyjść analogowych
sterownika. Temperaturę zadaną kotłów ustawia się napięciem od 0 do 10V. W kotłowni znajduje się
szafka sterująca zaopatrzona w zestaw kontrolek i przełączników pozwalających przejść na sterowanie
ręczne.
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W związku z brakiem łączności z systemem sterowania, sterownik umieszczono na elewacji szafy. Taki
montaż pozwala obsłudze łatwo sprawdzić parametry pracy kotłowni. Wystąpienie awarii jest
sygnalizowane przez sygnalizator umieszczony na zewnątrz budynku.
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17. System sterowania jedenastoma centralami wentylacyjnymi centrum
biznesu EXBUD-SKANSKA - Kielce.
System zapewnia sterowanie wszystkimi centralami wentylacyjnymi umieszczonymi w dwóch
maszynowniach centrum biurowo-konferencyjnego. Centrale umieszczone w maszynowni pierwszej
pokrywają zapotrzebowanie na świeże powietrze budynku głównego. Druga maszynownia dostarcza
powietrza do sal konferencyjnych oraz części hotelowej.

Centrale pracują w nowatorskich układach odzysku ciepła za pośrednictwem wymienników gruntowych.
W lecie wymienniki te dostarczają chłodu, a w zimie wstępnie ogrzewają zasysane powietrze. System
sterowania, na podstawie pomiarów temperatur w kanałach ssących, samoczynnie dobiera najbardziej
optymalne źródło powietrza, równocześnie, układ tak reguluje ilość zasysanego powietrza, aby
następowała właściwa regeneracja wymienników gruntowych. W sezonie zimowym z powietrza
wywiewanego odzyskiwane jest ciepło i przekazywane do wstępnego podgrzania wody użytkowej.
System zabudowano w dwóch szafach sterujących obsługiwanych za pośrednictwem ekranu
dotykowego. System zaopatrzony jest w dwa serwery kontrolujące pracę wszystkich central
wentylacyjnych. Serwery zapamiętują na swoich dyskach aktualne odczyty oraz wszystkie
nieprawidłowości pracy systemu. Alarmy zgłaszane są na bieżąco personelowi technicznemu. Cały
system jest dozorowany za pośrednictwem internetu.
Każda z szaf sterujących wyposażona jest przełączniki rodzaju pracy zapewniające w przypadku awarii
możliwość przełączenia dowolnej z central na pracę ręczną. Na szafach znajdują się również kontrolki
potwierdzające stan pracy oraz awarię każdego z układów wykonawczych.
Poniżej pokazano wygląd interfejsu użytkownika.
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18. System sterowania dystrybucją ciepła i chłodu oraz sterowania
oświetleniem kompleksu hotelowo-konferencyjnego - Jerzmanowice .
System sterowania obejmuje następujące instalacje.
-

5 central wentylacyjnych
wytwornica wody lodowej
kotłownia kondensacyjna
sterowanie oświetleniem
sterowanie siłownikami okiennymi

Podstawowym elementem zapewniającym komfort cieplny budynku jest pięć central wentylacyjnych.
Centrale umieszczone są w piwnicach budynku i dostarczają ciepłego oraz chłodnego powietrza dla
pomieszczeń kuchni, sal konferencyjnych, oraz pokoi hotelowych. Sterowanie centralami odbywa się za
pośrednictwem szaf, w których zabudowano po jednym sterowniku microPLC. Sterownik obsługuje dwie
centrale równocześnie. Posiadają one płynną regulację wydatku powietrza. W centralach wykorzystano
układ odzysku ciepła i chłodu z powietrza wywiewanego, za pośrednictwem wymiennika rotacyjnego.
Prędkość wymiennika dostosowywana jest do warunków w jakich aktualne pracują centrale. Chłodu dla
central dostarcza wytwornica wody lodowej, której parametry są udostępnione w systemie. Wytwornica
wody lodowej pracuje w układzie odzysku ciepła. Odzyskiwane ciepło wykorzystywane jest do grzania
ciepłej wody użytkowej. Pozostałe potrzeby grzewcze pokrywa kotłownia kondensacyjna o mocy 800kW
również sterowana przez sterownik microPLC.
Poniżej pokazano jedną z szaf sterujących dwoma centralami wentylacyjnymi.
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W każdym pokoju do ustawiania temperatury zastosowano sterownik klimakowektora, który pilnuje
temperatury wewnętrznej pokoju. W holu głównym znajdują się okna, które, w przypadku niedoboru
świeżego powietrza, można otworzyć za pośrednictwem elektrycznych siłowników okiennych. Układ
sterowania współpracuje z systemem przeciwpożarowym.
Do systemu sterowania podłączone jest również oświetlenie budynku. Pod nadzorem urządzeń
sterujących znajdują się główne obwody oświetlenia wewnętrznego oraz zewnętrznego. Poniżej
pokazano fragment szafki sterującej realizującej wymienione funkcje.
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Z ekranu dotykowego umieszczonego w recepcji można sterować wszystkimi instalacjami.
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Ekran dotykowy połączony jest za pośrednictwem magistrali danych ze wszystkimi szafami sterującymi i
można za jego pośrednictwem monitorować pracę wszystkich instalacji. W razie konieczności można
skorygować wartości zadane poszczególnych urządzeń. Wszystkie parametry są rejestrowane i można
je oglądać w formie wykresów lub tabel. System za pośrednictwem internetu jest zdalnie nadzorowany
przez firmę serwisową. Poniżej pokazano niektóre z ekranów kontrolno - sterujących systemu.
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19. Instalacja grzewcza w domu prywatnym - Mogilany.
Przedstawiany układ realizuje sterowanie systemem grzewczym domu jednorodzinnego.

Układ steruje odbiorem ciepła z kolektorów słonecznych, dostawą ciepła do basenu, podgrzewaniem
CWU, systemem ogrzewania podłogowego, grzejnikowego oraz dostarcza ciepła dla nagrzewnicy
centrali wentylacyjnej.
Źródłem ciepła jest kocioł kondensacyjny o mocy 65 kW. Temperatura kotła dobierana jest płynnie w
zależności od potrzeb budynku. Ciepło dla potrzeb grzewczych magazynowane jest w buforze ciepła, z
którego, w razie potrzeby, pobierane jest do każdego z odbiorników.
System sterowania zabudowany został w ekonomicznej szafce wraz zabezpieczeniami wszystkich
urządzeń systemu grzewczego. Wewnątrz szafki sterującej znajdują się również przekaźniki sterujące
wszystkimi urządzeniami technologicznymi. Do sterownika przyłączony jest moduł łączności
internetowej, za pośrednictwem którego firma serwisowa ma wgląd w instalację grzewczą.
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Poniżej pokazano schemat instalacji, który umieszczono w bezpłatnym programie wykorzystywanym do
zdalnej kontroli instalacji za pośrednictwem internetu.
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20. Instalacja grzewcza – dom zakonny ul. Augustiańska Kraków.
Przedstawiany układ dostarcza ciepła do kompleksu budynków zakonu znajdujących się przy ulicy
Augustiańskiej.

W budynku dokonywano modernizacji instalacji grzewczej. Układ został uzupełniony o próżniowe
kolektorów słoneczne które współpracują z układem przygotowania ciepłej wody użytkowej. W
istniejącej szafie sterującej zamontowano sterownik microPLC wraz z nowymi zabezpieczeniami i
przekaźnikami sterującymi. Program sterownika prowadzi całą instalację grzewczą oraz CWU.
Stare kotły firmy Hydrotherm wyposażono w sprzęgło hydrauliczne i zawór mieszający pracujący dla
obiegu CO. W ten sposób zwiększono ekonomikę układu grzewczego. System sterowania pilnuje
również temperatury ciepłej wody, przygotowaniem której zajmuje się niezależny kocioł, włączający się
gdy nie otrzymujemy ciepła z instalacji solarnej. Ciepła woda magazynowana jest w jednym, lub gdy
mamy nadmiar ciepła, w dwóch zbiornikach buforowych. W chwili przekroczenia przez instalację solarną
granicznych temperatur następuje zrzut ciepła do instalacji CO.
Poniżej pokazano zmodernizowane wnętrze szafy sterującej oraz schemat instalacji wykonany w
bezpłatnym programie wizualizacji, za pośrednictwem którego firma serwisowa na bieżąco dokonuje
kontroli działania całego układu grzewczego. W dolnej części okienka zebrano wszystkie stany
alarmowe kotłowni.
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21. Kotłownia Szkoła Podstawowa - Myślenice
Przedstawiany układ dostarcza ciepła dla zespołu budynków szkoły. Źródłem ciepła są dwa kotły
gazowe z palnikami wentylatorowymi. Kotłownia pracuje dla potrzeb dwóch obiegów centralnego
ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody. Obiegami grzewczymi sterują trójdrogowe zawory
mieszające. System sterowania zabudowano w ekonomicznej szafce z przeźroczystymi drzwiami w celu
łatwego zdiagnozowania poprawności pracy urządzeń instalacji.

Szafka na stałe przyłączona jest do szkolnej sieci internetowej, za pośrednictwem której sprawdzane jest
prawidłowe funkcjonowanie całego systemu oraz korekta wartości zadanych. Ciągły serwis prowadzi
firma z Krakowa.
Poniżej pokazano maskę programu wizualizacji, za pośrednictwem której następuje łączenie z kotłownią.
Na ekranie znajduje się schemat technologiczny oraz najistotniejsze parametry zadane. Reszta
parametrów znajduje się na innych zakładkach.
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22. BMS biurowiec ul.Mehoffera - Kraków
Prezentowany system steruje wszystkimi instalacjami ogrzewania i klimatyzacji budynku biurowego.

System sterowania kontroluje pracę:
1. Kondensacyjnej kotłowni gazowej
2. Układu wytwarzania wody lodowej dla potrzeb klimatyzacji
3. Trzech central wentylacyjnych dostarczających ogrzanego lub schłodzonego powietrza
Ad 1 Kondensacyjna kotłownia gazowa
Przedstawiany układ dostarcza ciepło dla całego budynku, w którym znajdują się typowe pomieszczenia
biurowe oraz centrum medyczne. Kotłownia dostarcza ciepło dla centralnego ogrzewania, central
wentylacyjnych, fancoili oraz kurtyn powietrznych. Źródłem ciepła są dwa kotły kondensacyjne
Viessmann pracujące na kolektor zbiorczy. Kotły zaopatrzone są w klapy odcinające przepływ wody jeśli
kocioł jest wyłączony. Dla obniżenia temperatury powrotu z instalacji zrezygnowano z zainstalowania
sprzęgła hydraulicznego, dzięki temu można uzyskać dłuższy czas pracy kotłów w zakresie temperatur
kondensacji.
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System sterowany jest z szafki, wewnątrz której umieszczono sterowniki microPLC. Sterownik połączony
jest z kotłami za pośrednictwem wyjścia 0-10V, przy pomocy którego ustawiana jest temperatura zadana
każdego z kotłów niezależnie. Szafka steruje również pozostałymi elementami kotłowni. Układ
sterowania kotłownią za pośrednictwem magistrali RS485 podłączony jest do centralnego systemu BMS
budynku, z którego następuje kontrola pracy kotłowni oraz korekta parametrów zadanych. Za
pośrednictwem serwera BMS kotłownią steruje zewnętrzna firma zajmująca się konserwacją całego
systemu grzewczego.
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Oto ekran odpowiedzialny za prezentację pracy kotłowni

Ad 2 Układ wytwarzania wody lodowej dla potrzeb klimatyzacji
Układ ten zapewnia dostarczanie wody lodowej o temperaturze ok. 10 C. System składa się z trzech
agregatów ziębniczych pracujących w kaskadzie. Układ dostarcza zimnej wody dla potrzeb central
wentylacyjnych oraz wewnętrznych jednostek schładzających.
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Ciepło odpadowe jest oddawane przez chłodnie wentylatorowe umieszczone na dachu budynku.
Schładzanie odbywa się za pośrednictwem dwóch jednostek po sześć wentylatorów każda. Moc okładu
schładzania glikolu sterowany jest kaskadowo. Kaskada składa się z sześciu stopni. W układzie dla
potrzeb pompowania wody oraz glikolu wykorzystywane są cztery pompy o zmiennej wydajności.
Instalacja schładzająca przystosowana jest do pracy całorocznej.
Podobnie jak poprzednio, instalacja wody lodowej przyłączona jest do centralnego systemu BMS
budynku. Za pośrednictwem serwera BMS, wytwarzanie wody lodowej kontrolowane jest przez
zewnętrzną firmę zajmująca się konserwacją układu chłodzenia budynku. Poniżej pokazano fragmenty
instalacji technologicznej wytwarzania wody lodowej.
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Oto ekran odpowiedzialny za prezentacje pracy układu wytwarzania wody lodowej.

Ad 3 Sterowanie systemem wentylacji budynku
Świeże powietrze do budynku dostarczane jest przez trzy centrale wentylacyjne. Powietrze w zależności
o potrzeb jest dogrzewane lub schładzane. Dla zmniejszenia kosztów wentylacji centrale wyposażono w
odzysk ciepła. Dodatkowo system wentylacji na bieżąco sprawdza ilość wtłaczanego powietrza oraz
ciśnienie na nawiewie i wyciągu układu wentylacji.
Stan zabrudzenia filtrów kontrolowany jest za pośrednictwem przetworników ciśnienia. Na podstawie ich
wskazań można oszacować kiedy należy wymienić zabrudzone filtry.
Wszystkie centrale wentylacyjne znajdują się u układzie BMS budynku.
Oto jeden z ekranów pokazujący stan pracy centrali 1.
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System BMS zbudowany jest na bazie serwera umieszczonego w serwerowni głównej. Wszystkie
instalacje przyłączone są do niego za pośrednictwem magistrali danych. Na serwerze zainstalowano
oprogramowanie wizualizacji i sterowania. System na bieżąco pokazuje wszystkie mierzone parametry i
wartości zadane. W przypadku wystąpienia awarii natychmiast wskazywane jest miejsce jej wystąpienia.
Wszystkie informacje docierające do serwera są zapisywane na jego dysku. Zgromadzone dane można
przeglądać w postaci wykresów.
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23. Wentylacja oraz wytwarzanie wody lodowej w Szpitalu Jana Pawła II Kraków
Prezentowany układ steruje centralami wentylacyjnymi dostarczającymi świeżego powietrza do oddziału
pooperacyjnego, na którym znajdują się pacjenci po operacji serca. Dodatkowo sterowana jest
wytwornica wody lodowej.
System składa się z dwóch central wentylacyjnych nawiewnych wyposażonych w nagrzewnicę i
chłodnicę freonową. Centrale posiadają atest higieniczny dopuszczający je do pracy w obiektach służby
zdrowia.

Ciepło dostarczane jest ze szpitalnej kotłowni. Każda centrala posiada swój agregat schładzający
umieszczony na dachu. Każda z central pracuje na dwie niezależne strefy wentylacyjne - południową
oraz północną. W zależności od temperatury wewnętrznej zmienia się tryb pracy central. Jeżeli w
pomieszczeniach od strony południowej budynku nadmiernie zwiększy się temperatura, centrala
zwiększa strumień powietrza na stronę południową i obniża nieco jego temperaturę. System regulacji
podobnie reaguje w sezonie zimowym na obniżenie się temperatury od północnej strony budynku,
podnosząc temperaturę nawiewu. Regulacja odbywa się za pomocą dodatkowych przepustnic
umieszczonych na kanałach nawiewnych. Kanały nawiewają świeże powietrze z lewej oraz prawej
strony budynku.
Na noc zmniejszana jest wydajność central.
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Z powodu znacznego oddalenia central zastosowano dwie szafki sterujące. Szafki połączone są ze sobą
magistralą danych. Poniżej pokazano wygląd jednej z szafek.
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Drugim sterowanym układem jest wytwornica wody lodowej umieszczona w podziemiach szpitala.
Wytwornica składa się z dwóch sprężarek firmy Copeland. Woda lodowa wykorzystywana jest do
schładzania urządzeń diagnostycznych. Układ podlega całkowitej kontroli. Mierzone są temperatury
zasilania i powrotu wody lodowej. Dodatkowo sprawdzane są temperatury czynnik roboczego na
zasilaniu i powrocie każdej ze sprężarek oraz skraplacza. Cały czas sprawdzana jest temperatura
wymiennika freonu. Kontrolowany jest przepływ wody lodowej. Sprawdzane są również parametry
elektryczne układu. Poniżej pokazano wytwornicę wraz z jej szafą sterującą.
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Magistrala danych przebiega przez dwie szafy wentylacji oraz szafę sterującą wytwornicą wody lodowej.
Jej końcówka przyłączona jest do serwera, który znajduje się w pomieszczeniu monitoringu. W
pomieszczeniu tym przez cała dobę dyżurują specjaliści od utrzymania ruchu urządzeń wentylacji i
klimatyzacji.
Na serwerze zainstalowano program wizualizacji na bieżąco kontrolujący pracę central i wytwornicy
wody lodowej. W przypadku awarii lub odstępstwa od parametrów zadanych, wywoływany zostaje alarm.
Z programu można również zmodyfikować dowolne parametry odpowiedzialne za pracę systemów.
Wszystkie dane zapisywane są na dysku co 30 sekund. Dane zapisane na dysku można zaprezentować
w postaci wykresów lub tabel.
Komputer przyłączony jest do sieci internetowej, za pośrednictwem której, równocześnie z personelem
szpitala, nad prawidłową pracą układu czuwa firma serwisowa z Krakowa. W przypadku awarii firma ta
dostaje natychmiast informację o nieprawidłowościach pracy układu.
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Poniżej pokazano wygląd ekranu wizualizacji obsługującej centrale II pietra
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24. Osiedlowa kotłownia kondensacyjna – ul. Komuny Paryskiej Kraków
Prezentowany układ dostarcza ciepła dla pięciu budynków składających się wyłącznie z apartamentów.
Do każdego z budynków dostarczana jest ciepła woda grzewcza wykorzystywana do centralnego
ogrzewania. Do budynków doprowadzona jest również ciepła woda użytkowa.

Nad całością systemu grzewczego czuwa sterownik microPLC zabudowany w szafie zasilająco sterującej. Szafa wyposażona jest w lampki kontrolne oraz przełączniki rodzaju pracy. Szafa została
również przyłączona do internetu za pośrednictwem modemu radiowego dostarczonego przez lokalnego
operatora. Źródłem ciepła są dwa koty kondensacyjne firmy DeDietrich. Kotły są tak prowadzone, że
przez większość czasu swojej pracy nie wychodzą z temperatury kondensacji. Wyjście ponad
temperaturę kondensacji następuje tylko w czasie grzania wody użytkowej. Kotłownia posiada pięć
niezależnych obiegów grzewczych zawierających zawory mieszające. Temperatura każdego obiegu jest
uzależniona od temperatury zewnętrznej przy pomocy oddzielnej krzywej grzewczej. Dodatkowo każdy
obieg posiada możliwość podniesienia dziennego i obniżenia nocnego temperatury zasilania. Można też
ograniczyć temperaturę górną i dolną każdego obiegu. System przewiduje również załączenie priorytetu
grzania ciepłej wody. Do odkażania instalacji wody użytkowej zaimplementowano algorytm okresowego
przegrzewania zasobników oraz samej instalacji. Opomiarowanie kotłowni pozwala obserwować
wszystkie istotne temperatury. Do sterownika przyłączone są również wszystkie stany awarii
zainstalowanych urządzeń. W przypadku awarii wiodącego kotła lub pompy ładującej CWU, następuje
samoczynne przełączenie na urządzenie rezerwowe.
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Kotłownia jest dozorowana przez internet przez jedną z krakowskich firm serwisowych. Firma posiada
program monitoringu i wizualizacji, za pośrednictwem którego łączy się z kotłownią.
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25. Kotłownia zespołu budynków PAN - IFR - Kraków Balice
Prezentowany układ zainstalowano w budynkach Polskiej Akademii Nauk Instytutu Fizjologii Roślin.

Układ jest typowym układem grzewczym z grzaniem centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody
użytkowej. Kotłownia ta nie jest jednak zwykłym układem grzewczym. Jedną z jej funkcji jest
odzyskiwanie ciepła z systemów hodowli roślin. W przypadku niedoborów ciepła w instalacjach
laboratoriów następuje skierowanie ciepłą do ich układów grzewczych. Wymiana ciepła odbywa się za
pośrednictwem płytowych wymienników ciepła. Program sterownika precyzyjnie analizuje kiedy możemy
skorzystać z nadmiaru ciepła a kiedy brakuje ciepła w instalacjach hodowlanych. Dodatkowo instalacja
zaopatrzona jest w czujnik zalania kotłowni, który w przypadku zagrożenia, odcina dopływ wody do
budynku i wyłącza urządzenia kotłowni. Wszystkie alarmy są zgłaszane za pośrednictwem linii
telefonicznej na osiem wybranych telefonów.
Nad całością czuwa sterownik microPLC zmontowany w szafce sterującej. Do szafki na stałe
przyłączony jest serwer z zainstalowanym oprogramowaniem wizualizacji. Użytkownik ma za
pośrednictwem internetu stały dostęp do swojej instalacji. Zmiana parametrów sterowania odbywa się
wyłącznie za pośrednictwem tego serwera. Wszystkie parametry instalacji zapamiętywane są na dysku
komputera i mogą być w dowolnej chwili odczytywane, dając w te sposób łatwość analizy pracy całej
instalacji.
Do serwera ma również zdalny dostęp firma serwisowa mająca swoją siedzibę w Krakowie.
Poniżej pokazano wygląd kotłowni oraz szafkę z zabudowanymi w niej sterownikami oraz osprzętem
zabezpieczającym.
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Poniższe ilustracje pokazują jak wyglądają niektóre z ekranów wizualizacji. Pierwszy jest ekranem
głównym pokazującym schemat technologii wraz ze stanem pracy urządzeń. Pokazane są również
aktualne temperatury panujące w instalacji.

Drugi ekran pokazuje parametry wykorzystywane do regulacji centralnego ogrzewania.
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26. Układ schładzania systemu zasilania i sterowania walcowni gorącej
Huta Celsa – Ostrowiec Świętokrzyski
Prezentowany układ steruje przemysłowymi fancoilami schładzającymi pomieszczenia, w których
zabudowano układ sterowania i zasilania walcowni.

Cały układ zbudowany jest siedmiu olbrzymich jednostek schładzających zamontowanych w
pomieszczeniach szaf zasilająco sterujących, umieszczonych na wszystkich poziomach budynku
sterującego znajdującego się wewnątrz hali produkcyjnej. Jednostki schładzające jako czynnik
chłodzący wykorzystują glikol. Chłodu dostarcza agregat firmy CLIVET o mocy 100kW. Glikol
przetłaczany jest do fancoili za pośrednictwem dwóch zestawów podwójnych pomp. Poniżej pokazano
widok wewnętrznej jednostki schładzającej wraz z kanałami rozprowadzającymi schłodzone powietrze.
Przedstawiony układ zamontowano wewnątrz jednego z pomieszczeń szaf sterujących walcownią.
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System sterowania całym układem klimatyzacji wykonany jest w formie szafy sterującej podzielonej na
dwie części. Pierwsza część to rozdzielnia wysokoprądowa zasilająca wytwornicę wody lodowej, pompy
glikolu oraz silniki wentylatorów jednostek nawiewnych. W części tej, oprócz zabezpieczeń i styczników,
zainstalowano elektroniczny miernik parametrów zasilania, za pośrednictwem którego cały czas są
monitorowane wszystkie parametry sieci zasilającej. W przypadku pogorszenia warunków zasilania,
zgłaszany jest alarm, a w skrajnych przypadkach następuje wyłączenie zasilania.
Prawa część szafy pełni funkcję sterującą. Tutaj zainstalowano sterownik microPLC oraz
zabezpieczenia niskoprądowe i przekaźniki pomocnicze. Na elewacji szafy umieszczono kontrolki
sygnalizujące stan pracy urządzeń technologicznych. Znajduje się tam również panel sterujący HMI, za
pośrednictwem którego personel techniczny może łatwo sprawdzić temperatury panujące w
poszczególnych pomieszczeniach oraz ewentualne zakłócenia w pracy instalacji (awarie, zabrudzone
filtry itp.). W celu podwyższenia niezawodności układu w klimatyzowanych pomieszczeniach
zamontowano miejscowe regulatory elektroniczne, na których wyświetlana jest bieżąca temperatura
wewnętrzna. W przypadku awarii szafy, przejmują one sterowanie temperaturą wewnętrzną. Takie
rozwiązanie pozwala obiektywnie sprawdzić jaka temperatura panuje w schładzanym pomieszczeniu.
Wytwornica wody lodowej oraz szafa sterująca przyłączone są do magistrali danych, która przesyła dane
do głównego serwera wizualizacji i sterowania walcowni. Na serwerze tym, na bieżąco można śledzić
poziomy temperatur oraz kontrolować prawidłową pracę zainstalowanych urządzeń. Magistrala danych
pracuje w standardzie MODBUS RTU i połączona jest z systemem monitoringu walcowni pracującym na
sterownikach SIMATIC za pośrednictwem bramki MODBUS-PROFUBUS.
Poniżej pokazano wygląd obu części szafy zasilająco-sterującej.
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27. System sterowania i monitoringu systemu wentylacji dla całej kliniki
GALEN - Bieruń Stary
Prezentowany układ steruje trzema centralami wentylacyjnymi dostarczającymi powietrza dla sali
operacyjnej, szpitala, ośrodka zdrowia oraz sali gimnastyczno - rehabilitacyjnej.

Pierwsza centrala wentylacyjna dostarcza powietrze dla pomieszczeń szpitala. Aby zapewnić właściwą
ilość powietrza, centrala pracuje na połowie wydajności. W tym reżimie pracy otwarte są tylko
przepustnice kanałów nawiewnych i wywiewnych szpitala. W czasie kiedy czynna jest przychodnia,
centrala zwiększa swoją wydajność tak aby zapewnić prawidłową ilość powietrza dla obu części
budynku. W tym momencie następuje otwarcie przepustnic na kanałach przychodni. Centrala
zaopatrzona jest w wymiennik krzyżowy oraz chłodnicę glikolową.
Druga centrala dostarcza powietrze dla pomieszczenia sali operacyjnej oraz sterylnych pomieszczeń
pomocniczych. Jest ona załączana tylko w czasie trwania operacji. Centrala spełnia wymogi higieniczne.
Temperatura pomieszczenia zadawana jest z poziomu sali operacyjnej w zależności od rodzaju
prowadzonej operacji. Centrala wyposażona jest w zestaw filtrów absolutnych. Układ zaopatrzony jest w
odzysk ciepła oraz układ schładzania.
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Trzecia centrala dostarcza świeże powietrze do sali gimnastycznej (zdjęcie powyżej), w której znajduje
się specjalistyczny sprzęt do rehabilitacji i ćwiczeń sprawnościowych. Pomieszczenie to zaopatrywane
jest w powietrze przez centralę wyposażoną w komorę mieszania, która w zależności od jakości
powietrza wewnętrznego, dostarcza powietrze świeże lub przestawia układ na recyrkulację. Odzysk
ciepła realizowany jest za pomocą układu nagrzewnicy i chłodnicy glikolowej. Centrala pracuje w czasie
użytkowania pomieszczenia oraz w nocy, jeśli istnieje potrzeba intensywnego schłodzenia.

Chłodu dostarcza wytwornica wody lodowej. Woda dostarczana jest do chłodnic wszystkich central
wentylacyjnych. Ilość wody chłodniczej jest regulowana w zależności od potrzeb.
Całym systemem sterują dwie szafki wyposażone w sterowniki microPLC. Szafy te połączone są ze
sobą kablem transmisji danych. Cały układ przyłączony jest do internetu, za pośrednictwem którego,
personel szpitala z komputera recepcji dokonuje właściwych ustawień temperatury oraz pracy
wszystkich central wentylacyjnych.
Dodatkowo nad prawidłową pracą instalacji sprawuje kontrolę firma serwisowa z Krakowa. Poniżej
pokazano wizualizację pracy jednej z central wentylacyjnych.

86

87

28. System grzewczy korzystający wyłącznie z odnawialnych źródeł energii dom prywatny w Krakowie
Prezentowany system grzewczy wykorzystuje wyłącznie odnawialne źródła energii. Układ ogrzewa dom
prywatny wraz z basenem.

System grzewczy składa się z dwóch pomp ciepła, wykorzystujących ciepło pobierane z gruntu. Dolne
źródło wykonane jest w formie dwóch odwiertów, do których wprowadzony jest system rur napełnionych
glikolem krążącym w obiegu zamkniętym. Pompy te są podstawowym źródłem ciepłą dla całego
budynku. System grzewczy wspomagany jest przez układ solarny składający się z dwunastu
próżniowych kolektorów słonecznych, podzielonych na trzy sekcje. Ciepło z kolektorów magazynowane
jest w buforze, z którego, w razie potrzeby, jest odbierane. Ciepło to jest kierowane do dowolnej części
instalacji. System sterowania dokonuje analizy pracy całej instalacji i ciepło przesyła tam gdzie jest
najbardziej potrzebne. Algorytm pracy jest tak skonstruowany aby parametrem wiodącym była
minimalizacja kosztów zużycia energii elektrycznej. Układ grzewczy dostarcza ciepło dla potrzeb grzania
ciepłej wody użytkowej, ogrzewania podłogowego, grzania basenu oraz grzania powietrza w budynku
basenu za pośrednictwem basenowej centrali wentylacyjnej. Centrala basenowa może pracować w
dwóch trybach. Pierwszy to grzanie powietrza, a drugi to odzysk ciepła. W przypadku gdy powietrze na
basenie posiada zbyt wysoką temperaturę, na przykład na skutek silnego nasłonecznienia, następuje
przełączenie centrali w tryb obniżenia temperatury wewnętrznej. Nadmiar ciepła kierowany jest do
podgrzewania wody w basenie. Układ filtracji wody basenowej pracuje w cyklach przerywanych.
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Instalacja grzewcza wykorzystuje do swojej pracy tylko energię elektryczną. Z tego powodu zamówiono
dostawę prądu podzielonego na trzy taryfy. System sterowania posiada dokładne dane na temat czasu
trwania każdej z taryf i tak przełącza urządzenia aby zminimalizować zużycie energii elektrycznej. Jeżeli
warunki panujące w budynku bezwzględnie wymagają załączenia urządzeń w „drogiej” taryfie załączenie
jest realizowane.
Do czasu montażu kolektorów słonecznych instalacją posiadała swój stary system sterowania
realizowany za pośrednictwem regulatorów pomp ciepła. Po dodaniu kolektorów słonecznych,
dotychczasowa instalacja sterowana została zastąpiona nową szafką sterującą, w której zabudowano
dwa sterowniki microPLC. Pierwszy sterownik zajmuje się obsługą kolektorów słonecznych i bufora
ciepła. Druga jednostka steruje pozostała częścią instalacji. Sposób rozmieszczenia aparatów
sterujących pokazano na zdjęciu powyżej. Obok sterowników znajdują się zabezpieczenia oraz kontrolki
i przełączniki rodzaju pracy każdego z urządzeń. Przełączniki posiadają trzy pozycje. Pierwsza to praca
automatyczna, druga to wyłączenie urządzenia, trzecia to ręczne wymuszenie pracy. Stan pracy
każdego z urządzeń sygnalizowany jest kontrolką. Pracą pomp sterują przekaźniki pomocnicze. Szafa
wyposażona jest w przeźroczyste drzwi, przez które można obserwować pracę układu. Widok szafy w
czasie pracy pokazano poniżej.
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Szafa przyłączona jest do sieci komputerowej budynku, za pośrednictwem której można oglądać pracę
instalacji oraz modyfikować dowolne parametry. Użytkownik ma dostęp do swojej instalacji z programu
wizualizacji. Połączenie z instalacją następuje za pośrednictwem bezprzewodowego łącza WiFi. Z poza
budynku łączność realizowana jest przez łącze internetowe wykorzystujące do swojej pracy system sieci
komórkowej. Oprócz inwestora, do instalacji ma również dostęp firma serwisowa. Poniżej widzimy jedno
z okien programu wizualizacji, z którego prowadzona jest kontrola systemu sterowania. Na ekranie
pokazano schemat całej instalacji grzewczej wraz z aktualnymi temperaturami oraz stanem pracy
urządzeń.
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29. System wytwarzania wody lodowej – Galeria Sztuki Współczesnej Sopot
Prezentowany system zaopatruje centrale wentylacyjne oraz fancoile w wodę lodową niezbędną przy
pracy urządzeń w trybie chłodzenia.

Maszynownia wody lodowej umieszczona jest na poddaszu budynku. Układ składa się z dwóch
agregatów wody lodowej oraz układu pompowego. Agregaty załączane są w zależności od
zapotrzebowania na chłód. Jeśli temperatura wyjściowa nadmiernie wzrośnie, następuje załączenie
drugiej jednostki. Co pewien czas następuje zmiana jednostki wiodącej. Agregaty, dla zmniejszenia
drgań powstających na wskutek pracy sprężarek, zamontowano na specjalnych resorach, które nie
dopuszczają do przenoszenia wibracji na strop budynku.
Szafa sterująca w sezonie zimowym zabezpiecza instalację wody lodowej przed zamarznięciem. W
przypadku nadmiernego obniżenia się temperatury rurociągów zasilających, załączany jest kabel
grzewczy utrzymujący rurociąg w temperaturze powyżej zera. Ciągłej kontroli podlega stan zabrudzenia
filtrów wody lodowej. Jeśli filtry są nadmiernie zabrudzone, zgłaszany jest alarm. Do szafy
doprowadzono kabel sieci komputerowej, za pośrednictwem którego następuje kontrola pracy układu
przez internet. Poniżej pokazano widok maszynowni wody lodowej.
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30. Zintegrowany system grzewczy - dom prywatny w Krakowie
W domu pokazanym poniżej zamontowano układ sterowania, który dba o wszystkie potrzeby cieplne
budynku.

Dom wybudowano w miejscu, do którego nie doprowadzono gazu. Z tego powodu podstawowym
źródłem ciepła są dwa kotły olejowe. Magazyn oleju znajduje się w sąsiednim pomieszczeniu. Poziom
oleju opałowego jest nieustannie kontrolowany, a jego nadmierne obniżenie wywołuje alarm. Kotły
wspomagane są przez próżniowe kolektory słoneczne. Kolektory, podobnie jak kotły, podłączone są do
bufora ciepła pełniącego funkcję sprzęgła hydraulicznego. Cały budynek ogrzewany jest za
pośrednictwem obiegów grzewczych zaopatrzonych w zawory mieszające, reagujące na zmiany
temperatury zewnętrznej. Ciepła woda grzana jest za pośrednictwem wymiennika i jest gromadzona w
zasobniku CWU. Kotłownia dostarcza również ciepła dla potrzeb basenu. Ciepło kierowane jest do
basenowej centrali wentylacyjnej, wymiennika podgrzewającego wodę w basenie oraz podgrzewania
podłogi otaczającej nieckę basenu.
Do szafy sterującej doprowadzony jest kabel internetowy, za pośrednictwem którego cały układ jest
zdalnie monitorowany. Poniżej pokazano widok kotłowni oraz okno programu, za pośrednictwem którego
następuje kontrola systemu.
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31. Kompleks obiektów sportowych (baseny, fitness, kryte korty tenisowe) ul.Szuwarowa Kraków
Prezentowany układ dostarcza ciepło dla krytego kompleksu sportowego w Krakowie.

Inwestor rozbudowując instalację grzewczą postanowił unowocześnić system sterowania. Podstawowym
warunkiem było jej łatwe użytkowanie przez personel, który nie jest przygotowany do obsługi tak
rozbudowanych układów technologicznych. Drugim warunkiem była możliwość zdalnej obsługi układu,
przez osoby wyspecjalizowane w niestandardowych układach grzewczych. Warunek ten spełnił
prezentowany system. Układ sterowania wykonany został na bazie dwóch jednostek microPLC
zabudowanych w szafie sterującej, znajdującej się w kotłowni. Poniżej pokazano widok szafy sterującej
całą instalacją.
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System grzewczy korzysta z trzech źródeł ciepła. Podstawowym źródłem jest kocioł kondensacyjny.
Źródło wspomagające wykorzystuje kolektory słoneczne. Rezerwowe źródło ciepła pochodzi z węzła
cieplnego zasilanego z sieci ciepłowniczej MPEC. System sterowania jest tak ustawiony, aby w
pierwszej kolejności wykorzystywać najbardziej ekonomiczne źródła ciepła. W zależności od aktualnej
ceny gazu i jednostki ciepła dostarczanego przez elektrociepłownię następuje odpowiednia zmiana
priorytetu pobierania ciepła.
Cały układ grzewczy dostarcza ciepła do ogrzewania zespołu budynków, podgrzewania ciepłej wody
oraz podgrzewania basenów.
Szafa sterująca podłączona jest do Internetu,, za pośrednictwem którego personel obiektu reguluje oraz
dozoruje pracę instalacji. Dodatkowo instalacją zdalnie opiekuje się zewnętrzna firma zajmująca się
serwisem systemów grzewczych.
Poniżej pokazano wybrane ekrany służące do obsługi prezentowanego układu grzewczego.
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Wizualizacja odpowiedzialna za pracę układu kotłowo-wymiennikowego.

Wizualizacja odpowiedzialna za pracę układu solarnego i akumulacji ciepła.
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32. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla potrzeb wytwarzania
ciepła i chłodu - Gimnazjum w Dobczycach
Przedstawiany system zbudowany z dwóch kotłowni znajdujących się po przeciwległych stronach
budynku. Pierwsza kotłownia dostarcza ciepła dla kompleksu sportowego, druga dla głównego budynku
szkoły

Łączna moc systemu grzewczego wynosi 1,7 MW. Dla potrzeb grzewczych budynek korzysta z dwóch
nośników ciepła - gazu oraz energii odnawialnej. Energia potrzebna do pracy pomp ciepła pozyskiwana
jest za pośrednictwem 52 odwiertów o łącznej długości 9,3 km. Łączna moc grzewcza pomp ciepła
wynosi 350 kW. Układ wytwarza również wodę lodową dla potrzeb wentylacji. W okresach mniejszego
zapotrzebowani na chłód, system przełącza się na pasywne chłodzenie. W tym trybie chłód odbierany
jest bezpośrednio z dolnego źródła i przekazywany dla układu wentylacji i klimatyzacji.
W okresach rozbiorów szczytowych brakująca ilość ciepła wytwarzana jest przez kotły kondensacyjne.
Całym systemem sterują cztery jednostki microPLC umieszczone w dwóch szafach lokalnych każdej z
kotłowni.
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Sterowniki są ze sobą połączone w jeden system nadzorowany z serwera głównego.
Program sterowania jest tak skonstruowany aby zminimalizować koszty energii potrzebnej do
zapewnienia komfortu wewnątrz budynku. Ciepło i chłód, w zależności od potrzeb, kierowane są, za
pośrednictwem zaworów przełączających, do odbiorników optymalnie wykorzystujących dostarczaną
moc grzewczą i chłodniczą. Priorytetem jest wykorzystanie energii odnawialnej dostarczanej przez
pompy ciepła.
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Poniżej pokazano jeden z kilku ekranów wizualizacji jakimi obsługiwany jest system.
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33. System wentylacji – stacja serwisowa Volvo w Skawinie
Przedstawiany system składa się z pięciu central wentylacyjnych dostarczających świeże powietrze dla
potrzeb budynku.

Centrale obsługują następujące części użytkowe:
- myjnia
- hala szkoleń
- biura
- hala serwisowa 1
- hala serwisowa 2
Układ wentylacji współpracuje z wentylatorami wewnętrznymi mieszającymi powietrze wewnątrz hal.
Wentylatory mieszające sterowane są ze sterowników ściennych regulujących wydatki wszystkich
jednostek niezależnie. Kanały serwisowe posiadają swoją niezależną wentylację dostarczającą świeże
powietrze dla pracowników serwisu dokonujących napraw podwozi samochodowych.
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Trzy centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła umieszczone są na dachu budynku. Sterowanie
centralami dachowymi realizowane jest za pomocą klimatyzowanych szaf sterujących. Szafy, za
pośrednictwem magistrali danych, wpięte są do centralnego systemu monitoringu budynku.

Za pośrednictwem tego łącza można bez wchodzenia na dach obsługiwać wszystkie dachowe centrale
wentylacyjne. Rurociągi wodne zaopatrujące centrale w czynnik grzewczy są zabezpieczone przed
zamarznięciem, na wypadek awarii pompy lub zaworu nagrzewnicy. Zabezpieczenie wykonane jest w
postaci samoregulującego się kabla grzewczego. Dodatkowo nad temperaturą rurociągów czuwa
sterownik centrali wentylacyjnej.
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Na serwerze centralnym monitoringu można obserwować temperatury panujące w budynku oraz pracę
całego układu wentylacji wraz z parametrami zasilania budynku w energię elektryczną. Nad
prawidłowością pracy systemu, za pośrednictwem internetu, czuwa firma serwisowa.
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34. Kotłownia bloku mieszkalnego ul.Kwartowa - Kraków.
Kotłownia składa się z kaskady trzech kotłów atmosferycznych o łącznej mocy 320kW. Kotły dostarczają
ciepło dla potrzeb ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Na skutek poważnej awarii,
stary system sterowania kotłownią został zlikwidowany, a na jego miejsce zamontowano przedstawiany
układ.

System steruje zaworem mieszającym obiegu grzewczego CO. Ciepła woda podgrzewana jest w
czterech podgrzewaczach pracujących niezależnie. Woda użytkowa rozprowadzana jest po budynku
przy pomocy dwóch pomp cyrkulacyjnych. W kotłowni zainstalowano trzy jednostopniowe kotły firmy
Vaillant. Pracują one w kaskadzie ze zmiennym kotłem prowadzącym.
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Całą kotłownią steruje szafa rozdzielcza wyposażona w sterownik microPLC.
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Szafa przyłączona jest do internetu za pośrednictwem łącza GSM 3G. Dodatkowo istnieje możliwość
lokalnego łączenia się z układem za pośrednictwem łącza WIFi. Dzięki takiemu rozwiązaniu, oprócz
firmy serwisowej, do systemu ma dostęp administrator budynku.
Poniżej pokazano wygląd ekranu wizualizacji odpowiedzialnej za pracę kotłowni.
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35. System ogrzewania i chłodzenia głównej hali magazynowej firmy Micros
ul.Godlewskiego - Kraków.
System ogrzewania i chłodzenia zbudowany zbudowano bazie dwóch central wentylacyjnych typu rooftop. Centrale wyposażone są w jednostopniowe nagrzewnice gazowe o mocy 70kW. Chłodu dla każdej z
central dostarczają dwa agregaty, o łącznej mocy chłodniczej 60kW. Centrale umieszczone są na dachu
obsługiwanego budynku magazynu.

Powietrze z central, kanałami rozprowadzone jest po całej hali. Dzięki specjalnemu układowi kanałów
wentylacyjnych i zamontowanych na nich przepustnic, system sterowania pozwala w całej kubaturze
utrzymać zadaną temperaturę. Układ w zależności do pory roku i temperatury panującej wewnątrz i na
zewnątrz, tak dobiera otwarcie poszczególnych przepustnic aby wyrównać temperaturę na górnych i
dolnych kondygnacjach magazynu. Każda z central obsługiwana jest przez pięć przepustnic. Część z
nich regulowana jest płynnie w zależności od zapotrzebowania powietrza w danej chwili. W okresie
letnim system korzysta z tak zwanego free-coolingu, co pozwala obniżyć temperaturę pomieszczeń za
pośrednictwem powietrza zewnętrznego bez włączania agregatów schładzających. Układ działa w
okresach nocnych, kiedy temperatura zewnętrzna jest niższa niż zadana temperatura wewnętrzna.
Dodatkowo hala jest przewietrzana za pośrednictwem układu wentylatorów ściennych współpracujących
z centralami nawiewnymi. System pracuje samodzielnie na bazie katalogu czasowego który ustawiony
jest zgodnie z czasem pracy firmy.
Przestrzeń całej hali podzielona jest na sześć stref grzewczych. W każdej z nich umieszczony jest
czujnik temperatury, za pośrednictwem którego następuje korekta temperatury oraz ustawień
przepustnic rodzaju nawiewu. Przepustnice rodzaju nawiewu mogą skierować nawiewane powietrze do
kanałów górnych lub dolnych. Wybór kanału następuje po analizie układu temperatur w na każdej z
trzech kondygnacji magazynu. Przełączenie kanałów nawiewnych powoduje też automatyczną zmianę
przepływu w kanałach wywiewnych.
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Poniżej pokazano kanały nawiewne z dyszami dalekiego zasięgu, dostarczające powietrza na najwyższą
kondygnację w sąsiedztwie świetlika dachowego.

Oprócz obsługi hali magazynowej świeże powietrze dostarczane jest do pomieszczeń biurowych
obsługujących magazyn. Powietrze do nich kierowane jest prze oddzielny zestaw przepustnic. W
każdym z pomieszczeń umieszczone są czujniki temperatury za pośrednictwem których następuje dobór
odpowiedniej ilości powietrza. Ilość ta jest tak dobierana aby zapewnić optymalne nagrzanie lub
schłodzenie pomieszczeń.
Szafy sterujące umieszczone są bezpośrednio pod każdą centralę wentylacyjną. Szafy pomiędzy sobą
połączone są magistralą danych za pośrednictwem której jest kontrolowana praca układu. Cała
instalacja podłączona jest do wewnętrznej sieci komputerowej dzięki czemu z każdego komputera
posiadającego uprawnienia można zamienić parametry zadane pracy central. System obsługiwany jest
również z poza siedziby firmy za pośrednictwem internetu.
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Tak wyglądają centrale zamontowane na dachu budynku.

Poniżej pokazano okienko za pośrednictwem którego kontrolowane są parametry central.
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36. System przygotowanie ciepła i chłodu dla biurowca ul.Czerwieńskiego Kraków.
Układ dostarcza ciepła i chłodu dla biurowca użytkowanego przez kilka firm. Instalacja budynku
obsługiwana jest przez dwa źródła, ciepła i chłodu.

Podstawowym systemem grzewczym jest układ klimakonwektorów dwururowych. Układ ten w sezonie
zimowym otrzymuje ciepło z węzła wymiennikowego zasilanego z MPEC Kraków. Węzeł ten został
dostarczony przez przedsiębiorstwo energetyki cieplnej wraz z układem automatyki. Aby istniała
możliwość sterowania chłodem, dostarczone urządzenia musiały być zastąpione przez sterownik
microPLC. Po wymianie urządzeń zrealizowano algorytm sterowania chłodem. Dzięki temu w sezonie
letnim układ przełącza się samoczynnie na obsługę klimatyzacji. Do instalacji wprowadzana jest woda
lodowa produkowana przez agregat chłodniczy umieszczony w pobliżu budynku. Praca agregatu
uzależniona jest od temperatury wewnętrznej budynku, katalogu czasowego oraz temperatury
zewnętrznej.
Wewnątrz budynku w najbardziej krytycznych miejscach mierzona jest temperatura. Na podstawie tych
pomiarów korygowane są parametry grzania i klimatyzacji. Układ regulacji na bieżąco przelicza różnicę
pomiędzy temperaturą zasilania i powrotu i dobiera temperaturę tak aby układ pracował optymalnie. Do
pamięci sterownika oprócz temperatur panujących po stronie wtórnej instalacji cały czas zapisywana jest
temperatura po stronie wysokiego parametru. Daje to możliwość kontroli parametru dostarczanego przez
MPEC.
Układ podłączony jest do Internetu. Za jego pośrednictwem na bieżąco jest obsługiwany przez
zewnętrzną firmę serwisową. Łącze internetowe pozwala właścicielowi budynku również łączyć się z
instalacją, w celu zmiany i kontroli parametrów sterowania.
Poniżej pokazano wygląd okienka obsługującego technologię.

111

112

37. Zintegrowany system wentylacji i ogrzewania centrum handlowego Stara
Garbarnia - Żyrardów.
Prezentowany układ steruje siedmioma centralami wentylacyjnymi oraz steruje węzłem grzewczym
dostarczającym ciepła, dla wentylacji i centralnego ogrzewania. Ciepła do węzła grzewczego
dostarczane jest przez PEC Żyrardów. Centrale wentylacyjne dostarczone były przez wiodącą na rynku
wentylacji firmę BerlinerLuft.

Wszystkie z centrale są wykonane jako zewnętrzne i zainstalowane są na dachu każdego z segmentu
centrum handlowego. Układ wentylacji dostarcza świeżego powietrza które w sezonie zimowym jest
nagrzewane przez nagrzewnice central wentylacyjnych. Ze względu na bezpieczeństwo eksploatacji
obieg grzewczy zasilający nagrzewnice central wentylacyjnych zalany został glikolem.
Centrale pracują w różnych układach technologicznych. Zamontowano centrale z wymiennikami
obrotowymi, krzyżowymi oraz z komorą mieszania. Centrala z komorą mieszania obsługuje największą
przestrzeń handlową i jej zadaniem jest utrzymanie komfortowej temperatury wewnątrz obiektu.
Pozostałe centrale dostarczają świeżego powietrza dogrzanego wstępnie do zadanej temperatury które
później jest dodatkowo dogrzewane lub schładzane. We wszystkich centralach posiadających
rekuperatory następuje odzysk zarówno ciepła jak i chłodu.
Układy pomp i zaworów mieszających, dla zmniejszenia wpływu czynników atmosferycznych
umieszczono pod dachem w przestrzeni sufitu podwieszanego. Znajdują się tam również szafy sterujące
centralami. W szafach znajduje się układ sterowania oraz falowniki regulujące prędkość wentylatorów
central. Szafa zaopatrzona jest w czujnik temperatury i w razie potrzeby wentylowana przez niezależny
wentylator.
Węzeł grzewczy sterowany jest przez oddzielną szafę sterującą umieszczoną w wymiennikowni.
Wszystkie szafy sterujące połączone są ze sobą magistralą danych która zakończona jest w
pomieszczeniu administracyjnym. Za jej pośrednictwem kontrolowana jest praca całego układu. Cała
instalacja przyłączona jest również do internetu za którego pośrednictwem kontrolę nad instalacją
prowadzi zewnętrzna firma serwisowa z Krakowa.
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Poniżej pokazano kilka okienek programu wizualizacji za pośrednictwem którego następuje kontrola i
sterowanie całą instalacją.

Poniższa centrala obsługuje budynek A
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Poniższa centrala z komorą mieszania obsługuje większą część budynku B

Tak wygląda okienko do obsługi węzła grzewczego.
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