Аналітична система контролю
за станом водопровідної мережі
в режимі реального часу VITEX®NET

®

Система призначена для організації ефективного диспетчерського контролю за станом параметрів
інженерних мереж комунальних служб (теплових мереж, водопроводу, каналізації та ін.) В реальному масштабі
часу на підставі аналізу змін тиску в диктуючих контрольних точках, зонах мереж.
Сервер SCADA
GSM/GPRS, WiFi, 3G, NB-ioT

Комунікаційний сервер
системи
TCP/IP
MODBUS, OPC UA
SOAP, HTTP

INTERNET/INTRANET
TCP/IP

Пункт контролю
технологічних
параметрів ВРД 06.091

АРМ диспетчерів

ОСНОВНІ МОЖЛИВОСТІ
Збір даних від мережі периферійних пунктів контролю тиску (ППКД) води за допомогою провідних і
безпровідних видів зв'язку (GSM / GPRS, WiFi, 3G і т.п.);
Апаратний контроль працездатності обладнання ППКД і передача параметрів стану обладнання
діагностичній підсистемі;
Передача значення тиску води і стану обладнання в зовнішні системи диспетчерського управління за
допомогою вбудованого MODBUS / TCP - клієнта, OPC UA - сервера, а також за допомогою веб-сервісів за
протоколами SOAP і HTTP;
Відображення на АРМ диспетчера значень тиску води і стану обладнання в графічному вигляді на карті
місцевості, а також:
 моніторинг
достовірності
показників контрольних точок мережі;
 аналіз
функціонування
мережі (по асиметрії, рівню тривог,
середнього тиску в мережі або зоні);
 формування
статистики
аварій і передаварійних ситуацій з
фіксацією
відхилень
тиску
в
контрольних точках, які можуть
викликати аварії і зазначенням
найбільш
ймовірних
місць
виникнення цих аварій в прив'язці до
карти
місцевості
і
мереж
водопостачання;
 формування
звіту
за
відхиленнями показників тиску від норми для контрольних точок або зон;
 формування коридорів тиску в заданих межах від середнього значення по точках контролю;
 формування графіків зміни тиску в т.ч. середнього в точках мережі;
 аналіз поточного стану мережі і стабільності відхилень в точках більше максимального і менше
мінімального значення;
 формування гістограм тиску в контрольних точках, які характеризують стабільність режимів роботи
мережі, зони;
 побудова відеограм даних (аналіз стабільності роботи мережі точок);
 формування повідомлень керівництву, рапортів диспетчера;
 оцінка тяжкості аварій в залежності від динаміки змін тиску;

 та інші функції моніторингу стану

мережі.
Використання цифрових і растрових
картографічних матеріалів, інтеграція з ГІС.

ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ
Безпровідний контролер
Передача даних з периферійних пунктів контролю технологічних параметрів виконується періодично або
при різкій зміні параметрів (чутливість налаштовується дистанційно) за допомогою безпровідних видів зв'язку
(2G, NB-IoT, WiFi, LoRa та ін.). При необхідності може комплектуватися портом ETHERNET.
Інтерфейс і протоколи
Прийом цифрових сигналів з використанням стандартних інтерфейсів (RS232, RS485) і протоколів
(MODBUS, MBUS і ін.), Аналогових уніфікованих сигналів типу «струмова петля».
Безперебійне живлення
Контролер використовує безперебійне живлення. Термін роботи в умовах відсутності мережі 220 В не
менше 2 діб.
Інформативний дисплей
Індикація режиму роботи, поточних значень вимірюваних параметрів, аварій, стану з'єднання з сервером,
рівня сигналу безпровідної мережі та інше.
Гнучка побудова системи
Використання безпровідної передачі даних дозволяє розміщувати пристрої системи в зручних для
користувача місцях. Монтаж не вимагає прокладки кабелів зв'язку.
Немає необхідності в додатковому мережевому обладнанні (шлюзи, сервера, модеми, ПЛК та ін.).
Серверне програмне забезпечення розташовується в будь-якому місці, що має підключення до мережі Інтернет
і дозволяє інтегрувати функцію управління в будь-яку існуючу
автоматизовану систему SCADA, АСДУ, ERP, білінгових і ін. Сервер
системи підтримує всі сучасні протоколи обміну даними.
Розширення можливостей систем моніторингу за допомогою
створення комплектів мобільних пунктів контролю параметрів, які можна
оперативно розгортати на мережах, в місцях, де потрібно провести
вимірювання протягом незначного періоду часу.

