Podgrzew gazu
pod kontrolą

THERMOSMARTLINE™ to nowoczesny, elastyczny system
podgrzewu gazu dedykowany dla stacji gazowych.
To komplementarny układ, który łączy w sobie zarówno
część hydrauliczną i kotły, jak również sterowanie. Jest
to system możliwy do zaimplementowania na wszystkich
stacjach gazowych, gdzie wymagany jest podgrzew gazu
przed zredukowaniem ciśnienia.

Podstawą działania stworzonego przez nas systemu jest
użycie kotłów pracujących w układzie kaskady.
Sytem zawiera dwa układy sterowania:
– układ sterowania temperaturą gazu po redukcji,
– układ sterowania temperaturą czynnika grzewczego
na wyjściu z kaskady.
Zależy nam na indywidualnym podejściu do Klienta,
dlatego system każdorazowo zostaje dostosowany
do potrzeb i warunków pracy stacji gazowej.

Funkcjonalności
Automatyczne sterowanie
Sterowanie ręczne za pomocą specjalnie
przygotowanego pulpitu – niezbędne przy rozruchu,
podczas serwisowania i w stanach awaryjnych
Podgląd wszystkich wymaganych parametrów oraz
informacji o stanie systemu
Zdalne monitorowanie i sterowanie (SCADA)
Funkcja START-STOP pozwalająca na wstrzymanie pracy
systemu i optymalizację poborów przy małych przepływach
Automatyczna oraz ręczna zmiana kolejności pracy kotłów
w kaskadzie – zapewnia jednakowe zużycie kotłów
Kontrola sprawności urządzeń obiektowych podczas pracy
i w stanie wstrzymania
Podtrzymanie funkcjonowania systemu przy awarii zasilania
Gorąca rezerwa pompy obiegowej (opcja)
Różne wersje językowe sterownika np. angielska, niemiecka, rosyjska

NADRZĘDNE SYSTEMY SCADA
RS485 (MODBUS)

ZASILANIE
230V AC

NADRZĘDNY STEROWNIK UKŁADU
PODGRZEWU GAZU PRZED REDUKCJĄ

UKŁAD ZASILANIA
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URZĄDZENIA OBIEKTOWE

URZĄDZENIA OBIEKTOWE

Schemat działania

Przekształtnik 24VDC/230V
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KOTŁY

W systemie THERMOSMARTLINE™ zastosowano układ
Obniżenie mocy zainstalowanej
kotłów pracujących w kaskadzie. W klasycznych układach
umożliwia obniżenie
zainstalowana moc wynosi 170% mocy zapotrzebowanej
zarówno kosztów instalacji
(kocioł podstawowy 100%, rezerwowy 70%). Natomiast
spalinowej, zasilającej w gaz, jak
w układzie kaskadowym dwóch kotłów moc zainstalowana
i kosztów pomieszczenia kotłowni
zmniejsza się do 140%, a w układzie trzech kotłów do 100%.
(zmniejszona kubatura kotłowni).

Korzyści
Zafascynowanie nowoczesną technologią i wykorzystanie jej do kreowania
innowacyjnych rozwiązań sprawiło, że stworzyliśmy system, który pozwala
zaoszczędzić zużycie gazu i energii elektrycznej. Niskie koszty eksploatacyjne oraz
bezpieczeństwo, jakie zapewnia stosowanie THERMOSMARTLINE™ sprawia, że układ
jest efektywnym rozwiązaniem dla stacji gazowych.
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OSZCZĘDNOŚCI
ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej dzięki:
– zastosowaniu kotłów z palnikiem atmosferycznym,
– wykorzystaniu regulacji ciągłej PID,
– użyciu pompy obiegowej z falownikiem w obwodzie regulacji temperatury
gazu po redukcji.

Wyeliminowanie pompy tzw. „krótkiego obiegu” poprzez:
– użycie kotłów, które nie wymagają utrzymywania minimalnej temperatury czynnika
grzewczego na powrocie.
Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej zasilającej palniki gazu w wyniku:
– utrzymania temperatury kaskady (kotłów) na minimalnym, niezbędnym poziomie,
zależnie od aktualnego zapotrzebowania stacji na energię cieplną.
Systemy pracują w układach kotłów kondensacyjnych i niskotemperaturowych:
– zgodnie z najnowszymi przepisami systemy dostarczane od września 2015 roku na terenie
Unii Europejskiej pracują w układach kaskady kotłów kondensacyjnych.

Korzyści
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OSZCZĘDNOŚCI
W ZUŻYCIU GAZU
Zwiększenie sterowania poprzez:
– zastosowanie regulacji ciągłej z regulatorem typu PID w obwodzie
regulacji temperatury gazu po redukcji.

Zmniejszenie mocy kotłów przez:
– użycie układu kaskady kotłów.
Zapobieganie grawitacyjnemu obiegowi czynnika grzewczego:
– sterowanie zaworów kulowych na powrocie kotłów pozwala przy
niskim strumieniu gazu utrzymać zadaną temperaturę gazu.
Wyeliminowanie pompy tzw. „krótkiego obiegu” przez:
– użycie kotłów, które nie wymagają utrzymywania minimalnej
temperatury czynnika grzewczego na powrocie.
Regulowanie temperatury gazu w wyniku:
– zastosowania układu sterowania, który dostosowuje się do aktualnej
temperatury gazu.

Korzyści
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NISKIE KOSZTY
EKSPLOATACYJNE
Zmniejszenie kosztów gazu zasilającego układ podgrzewu.
Zmniejszenie kosztów energii elektrycznej zasilającej układ podgrzewu.

Zastosowanie kotłów, które nie podlegają w eksploatacji okresowym kontrolom UDT
(kotły o mocach poniżej 70 kW).
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ZAPEWNIENIE
BEZPIECZEŃSTWA
Rezerwa mocy w układzie kaskady (w zależności od ilości i mocy kotłów).
Zaimplementowane algorytmy kontrolujące sprawność urządzeń obiektowych
podczas pracy i w stanie wstrzymania.

Długie czasy podtrzymania bateryjnego w przypadku zaniku napięcia
zasilającego stację.
Gorąca rezerwa pompy obiegowej.
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