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Впровадження системи на   підприємствах 
тепломереж  міста  дозволяє:

• в режимі реального часу  контролювати і 
аналізувати  ситуацію на віддалених об'єктах 
(котельних та  теплопунктах);

• оперативно реагувати на нештатні ситуації, що  
виникають на об’єктах теплопостачання;

• здійснювати автоматизований облік споживання 
та генерації енергоресурсів (газу, електроенергії,  
теплової енергії);

• контролювати, прогнозувати  та керувати 
режимами енергоспоживання,   підвищити 
точність обліку енергоносіїв;

• зменшити експлуатаційні  витрати  на 
обслуговування об’єктів  теплопостачання.  



  

Основні функції системи:Основні функції системи:

  1.1.          Дистанційне  Дистанційне  ууправління:правління:
 головним клапаном – відсікачем газу живлячого головним клапаном – відсікачем газу живлячого 

трубопроводу котельні;трубопроводу котельні;
   підживлювальними та мережевими насосамипідживлювальними та мережевими насосами

2.2.                Контроль та відображення на моніторі ПЕОМ- диспетчера Контроль та відображення на моніторі ПЕОМ- диспетчера 
телесигналів про стан обладнання  котельні:телесигналів про стан обладнання  котельні:

 Робота котлів;Робота котлів;
 Аварії котлів;Аварії котлів;
 Робота мережевих, підживлювальних та інших насосів;Робота мережевих, підживлювальних та інших насосів;
 Стан  тиску в системі теплопостачання, перевищення Стан  тиску в системі теплопостачання, перевищення 

максимального (мінімального) рівня тиску теплоносія в системі; максимального (мінімального) рівня тиску теплоносія в системі; 
 Рівень води в баках запасу води.Рівень води в баках запасу води.
 Відкривання дверей котельні, спрацювання охоронної сигналізації Відкривання дверей котельні, спрацювання охоронної сигналізації 

та інше.  та інше.  
3.3.              Автоматизований облік енергоресурсів котелень – дистанційне Автоматизований облік енергоресурсів котелень – дистанційне 

збирання, обробка та відображення інформації з електронних збирання, обробка та відображення інформації з електронних 
лічильників:лічильників:

 електроенергії;електроенергії;
 теплової енергії;теплової енергії;
 обчислювачів та коректорів газу.обчислювачів та коректорів газу.

4.4.                Ведення  звітної  документації з обліку енергоресурсів та Ведення  звітної  документації з обліку енергоресурсів та 
автоматизована розсилка електронних звітів в автоматизована розсилка електронних звітів в 
енергопостачальні організації.енергопостачальні організації.

5.5.              Система фіксує в базі даних інформацію про стан обладнання і Система фіксує в базі даних інформацію про стан обладнання і 
діях диспетчера з прив'язкою  до реального часу.діях диспетчера з прив'язкою  до реального часу.



  

По По індивідуальних теплових пунктах система індивідуальних теплових пунктах система 
контролюєконтролює

та відображає на моніторі ПЕОМ-диспетчера:та відображає на моніторі ПЕОМ-диспетчера:

 Теплову потужність контуру опаленняТеплову потужність контуру опалення
 Енергію контуру опаленняЕнергію контуру опалення
 Об’єм контуру опаленняОб’єм контуру опалення
 Витрати контуру опаленняВитрати контуру опалення
   Об’єм підживлення  контуру опаленняОб’єм підживлення  контуру опалення
 Положення змішувального КлапануПоложення змішувального Клапану
 Температуру та тиск подачі первинного та вторинного Температуру та тиск подачі первинного та вторинного 

контурів опалення  контурів опалення  
 Температуру та тиск звороту  первинного та вторинного Температуру та тиск звороту  первинного та вторинного 

контурів опаленняконтурів опалення
 Зовнішню температуруЗовнішню температуру
 Вихід циркулярних НасосівВихід циркулярних Насосів
   Вихід підживлювального  НасосуВихід підживлювального  Насосу
   Показники лічильника електроенергіїПоказники лічильника електроенергії
   Відкриття / закриття вхідних дверейВідкриття / закриття вхідних дверей



  

Структура системи.Структура системи.
До складу системи входять:До складу системи входять:
1. Обладнання диспетчерського пункту управління: 1. Обладнання диспетчерського пункту управління: 

 Сервер бази даних  (ПЕОМ з встановленим системним Сервер бази даних  (ПЕОМ з встановленим системним 
та спеціальним програмним забезпеченням);та спеціальним програмним забезпеченням);

 Автоматизовані робочі місця диспетчерів (ПЕОМ - Автоматизовані робочі місця диспетчерів (ПЕОМ - 
диспетчерів);диспетчерів);

 Комунікаційне обладнання з модемами для Комунікаційне обладнання з модемами для 
організації каналів зв'язку. організації каналів зв'язку. 

2. Обладнання, що встановлюється на пунктах контролю – 2. Обладнання, що встановлюється на пунктах контролю – 
котельних і індивідуальних теплових пунктах (ІТП):котельних і індивідуальних теплових пунктах (ІТП):

 Блоки телемеханічні  з модемами для організації Блоки телемеханічні  з модемами для організації 
каналів зв'язку. каналів зв'язку. 

  Канали зв'язку.Канали зв'язку.

    В якості каналів зв'язку між диспетчерським  пунктом  В якості каналів зв'язку між диспетчерським  пунктом  
управління   і   телемеханічними блоками, які управління   і   телемеханічними блоками, які 
встановлюються на котельних,  можуть встановлюються на котельних,  можуть 
використовуватись:використовуватись:

 GSM/GPRS-канали;GSM/GPRS-канали;
 Оптоволоконні канали.Оптоволоконні канали.  



  

Функціональна схема системи Функціональна схема системи 



  

Програмне забезпечення системиПрограмне забезпечення системи  

          Система  Система    працює під керуванням працює під керуванням     спеціального спеціального 
програмного забезпечення «Каскад» ,    (свідоцтво про програмного забезпечення «Каскад» ,    (свідоцтво про 
реєстрацію авторських прав  АТ «Укравтоматика»    № реєстрацію авторських прав  АТ «Укравтоматика»    № 
6051).  6051).  

          На сервері бази даних інсталюються версії ПЗ “Каскад-На сервері бази даних інсталюються версії ПЗ “Каскад-
Омега”  та “Каскад-Облік”, що здійснюють збір, обробку Омега”  та “Каскад-Облік”, що здійснюють збір, обробку 
та відображення в зручному для користувача вигляді та відображення в зручному для користувача вигляді 
телемеханічної інформації та інформації з обліку телемеханічної інформації та інформації з обліку 
енергоресурсівенергоресурсів

              

                    



  

Загальний кадр стану котеленьЗагальний кадр стану котелень



  

Загальний кадр стану котелень Загальний кадр стану котелень і ІТПі ІТП



  

ГрафГрафічний кадр стану обладнання котельніічний кадр стану обладнання котельні  



  

ГрафГрафічний кадр стану обладнання котельніічний кадр стану обладнання котельні



  

ГрафГрафічний кадр стану обладнання котельніічний кадр стану обладнання котельні



  

Графічний кадр стану обладнання  ІТПГрафічний кадр стану обладнання  ІТП



  

Кадр показників ІТПКадр показників ІТП



  

Ретроспектива подійРетроспектива подій  



  



  



  



  



  



  



  



  

  .

          

  На базі програмного забезпечення “Каскад” На базі програмного забезпечення “Каскад” (версії «Каскад-
Омега», «Каскад-Облік»)   можуть бути  побудовані 
системи дистанційного моніторингу і телекерування 
(телемеханіки)  та обліку енергоносіїв (електроенергії, 
газу, теплової енергії)  не тільки на підприємствах 
«Тепломереж», а і на інших підприємствах комунального 
господарства міста таких як «Водоканал» «Міськсвітло», 
та інші.

     Впровадження таких систем на підприємствах 
комунального господарства дозволяє:

• оперативно аналізувати інформацію про  
працездатність обладнання на віддалених об'єктах;  

• дистанційно  керувати технологічними процесами;
• контролювати, прогнозувати  та керувати режимами 

енергоспоживання, підвищити точність обліку 
енергоносіїв;

• знизити експлуатаційні витрати на обслуговування 
обладнання.

 



  

Досвід впровадженняДосвід впровадження  
  

Автоматизовані системи комерційного обліку енергоносіїв Автоматизовані системи комерційного обліку енергоносіїв 
на базі програмного комплексу “Каскад-Облік” нами на базі програмного комплексу “Каскад-Облік” нами 
впроваджені на 140 підприємствах Житомира, Києва, впроваджені на 140 підприємствах Житомира, Києва, 
Хмельницького, Вінниці, Рівного, Чернігова. В тому числі на Хмельницького, Вінниці, Рівного, Чернігова. В тому числі на 
комунальному підприємстві “Житомиртеплокомуненерго”, де комунальному підприємстві “Житомиртеплокомуненерго”, де 
система здійснює облік   газу, теплової та електричної енергії система здійснює облік   газу, теплової та електричної енергії 
по всіх котельних міста, з передачею інформації на по всіх котельних міста, з передачею інформації на 
центральний диспетчерський пункт поцентральний диспетчерський пункт по GPRS GPRS та  та 
оптоволоконних каналах звоптоволоконних каналах зв’’язку.  Диспетчеру передається язку.  Диспетчеру передається 
також телеінформація про стан обладнання котелень також телеінформація про стан обладнання котелень 
(контролюється робота котлів, мережевих та підживлювальних (контролюється робота котлів, мережевих та підживлювальних 
насосів, рівень води в баках, тиск та температура теплоносіїв у насосів, рівень води в баках, тиск та температура теплоносіїв у 
трубопроводах, охоронна сигналізація).трубопроводах, охоронна сигналізація).
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