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A svájci Saia-Burgess Controls AG. automatizálási termékei számtalan vízmû 
irányítástechnikai alkalmazásban szerepelnek a hazai szolgáltatóknál.
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Ebben a csoportban kiemelkedô sze-
repet kapnak a szennyvízátemelôk. 

Ezek vezérlésére a cég termékei közül a 
PCD1 típusból több száz készülék üzemel 
már. Ezek jelentôs része a már jól ismert 
Saia PPS dedikált rendszert használja, 
amely GSM kommunikációval szervezve 
tudja táv felügyelni a szennyvízátemelôk 
munkáját. A Saia PPS-ek táv felügyele-
tét erre dedikált, központi megjelenítô 
szoftver kezeli és az ügyeletes diszpé-
cser is ez alapján tudja ellenôrizni a 
mûködéseket.
A fejlesztés és az új technológiák meg-
jelenése lehetôséget biztosított e rend-
szer radikális megújítására. Erre a cél-
ra a svájci Saia-Burgess Controls AG. 
vadonatúj vezérlôjét a Wide Area Controller-t (Széles Területû 
Vezérlô) alkalmaztuk. Ez a készülék egy rendszerben egyesíti 
az intelligens, kommunikációval rendelkezô PLC, az adatgyûjtô 
számítógép, a WEB szerver, és a GPRS MODEM összes funkcióját. 
A rendszer áttekintô képe az 1. ábrán látható.

A készülék tartalmaz:
l  8 db jelzés (digitális) bemenetet (Úszókapcsoló, MK visszajel-

zések stb. fogadására)
l  3 db relé kimenet (Szivattyúk kapcsolására)
l  4 db analóg mérés bemenetet (szintmérô, nyomásmérô ér-

zékelésére)
l  SD flash kártya tartó 1 GB regisztrált adat tárolására
l  GSM/GPRS modemet
l  http/FTP szervert 
l  TC/IP (PPP) adatátviteli protokollt
l  További kommunikációs és bôvítési lehetôségek számára.

A rendszerben alkalmazható funkciók:
l  A WAC rövidítésû készülék e tartalommal kifejezetten alkal-

mas a 2 szivattyús (némi bôvítéssel a 3 szivattyús) szennyvízá-
temelôk kezelésére.

l  A készülék csatlakozási pontjai könnyedén kiszolgálhatják az 
úszókapcsolós szintmérésû illetve az analóg szintmérôvel ren-
delkezô mûtárgyak vezérlését. 

l  A szokásos szennyvízátemelô vezérlési algoritmusok mellett 
alkalmas az adatok, mérési eredmények folyamatos tárolá-
sára a beépíthetô, 1GB méretû, cserélhetô SD flash kártyára.

l  Lehetôség van az összes pillanatnyi és 
tárolt adat szokásos internetes honlap, 
azaz WEB képek formájában megje-
leníteni. Ez elehetôséget biztosít arra, 
hogy ez a rendszer további kiegészítô 
SCADA rendszer nélkül legyen képes 
akár felügyelet számára is adatot szol-
gáltatni.

l  A rendszer természetesen megfelelô 
belépési kód-jogosultságok alapján 
ad hozzáférést a felhasználóknak. Ez 
a megoldás teljes biztonságot nyújt az 
internetes veszélyekkel szemben, mert 
minden információ, adat kódoltan a 
WAC készülékben tárolódik teljesen is-
meretlen módon és formában, így az il-
legális hozzáférést keresôk számára is.

A készülékkel megvalósított 3 szivattyús átemelôrôl látható inter-
netes mintakép a �. ábrán. Ezen a megjelenítésen az is látszik, 
hogy animálhatóan „csöpög” a szennyvíz az átemelôbe, és a 
középsô szivattyú mûködik éppen. Amit a kép nem mutat, de az 
on-line ábrán látható, hogy a szivattyú járókereke is forog.
A 3. ábra a rendszer villamos energia mérési képét mutatja, 
amit szintén a rendszerbe beépített, és a korábbi cikkekben már 
megismertetett Saia-Burgess Controls AG. gyártmányú, villamos 
energia mérôbôl érkeznek. Az eddig nem említettük, hogy a 
rendszer természetesen villamos energia szempontból is optima-
lizálja a mûködést, ami jelentôs mértékû megtakarítást eredmé-
nyez a rendszer mûködtetôjének.
A már korábban említett adatgyûjtési, regisztrálási lehetôség 
eredményét tudjuk a 4. ábrán bemutatni. Itt a vízszint változásai 
látszanak és a szivattyúzási munka eredménye.
Ez a rendszer egy jelentôs kapacitású, 3 szivattyús átemelô ve-
zérlésénél mûködik, minden kiegészítô feladattal együtt. A be-
mutatott képek valódi web képek amit egy hagyományos in-
ternet böngészôvel készítettük. Semmilyen kiegészítô PC nincs 
a rendszerben. Az említett képek a beépített Saia gyártmányú 
WAC (Wide Area Controller) vezérlô szolgáltatja a saját GSM 
modemje segítségével közvetlenül az internetre. Így nincs szük-
ség semmilyen további készülékre, számítógépre, szoftverre, és 
mégis közvetlenül minden engedélyezett felhasználó számára 
elérhetô.
Akit részletesebben érdekel a rendszer annak szívesen adunk in-
formációt akár személyesen is.
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