
Technologia pomiaru i kontroli procesów
System sterowania

• Sterowanie PLC, w tym. wizualizacja z panelem dotykowym
• Podtrzymywanie bateryjne za pośrednictwem paneli słonecznych
• Zasilanie awaryjne
• Zdalny dostęp przez Internet

Dostosowanie/Ulepszenia

KORZYŚCI
• INDYWIDUALNE DOSTOSOWANIE 

SYSTEMU          
W ścisłej współpracy z Państwem, 
niezależnie od stosowanych zastawek 
i napędów, projektujemy,                    
montujemy i instalujemy system 
sterowania instalacją, który jest 
precyzyj nie dostosowany do wymagań

• AKTUALIZACJE                 
Na życzenie możemy zintegrować 
system sterowania BÜSCH z 
istniejącym systemem sterowania.

• WSZYSTKO Z JEDNEGO ŹRÓDŁA
Nasza kompleksowa obsługa 
Państwa projektów: kompletny 
system, składający się z zastawek, 
siłowników elektrycznych i technologii 
sterowania, łącznie z montażem, uru
chomieniem i pełną dokumentacją      
complete documentation

i

STEROWANIE I REGULACJA ZASUW

Oprócz obsługi zastawek technologia sterowania BÜSCH realizuje                    
dodatkowe zadania, takie jak np.:

• Logika sterowania (przez PLC) do interakcji kilku zastawek                            
(np. Wstrzymanie wody do celów gaśniczych)

• Udostępnianie, ocena i przetwarzanie komunikatów o błędach 
• Przetwarzanie sygnałów zewnętrznych z czujników, 

wyłączników krańcowych, wskaźników poziomu wody                                                      
(np. z systemu sygnalizacji w przypadku pożaru)

Dodatkowe zadania

Technologia sterowania BÜSCH obejmuje wszystkie niezbędne urządzenia 
i komponenty związane z bezpieczeństwem, spełniające obowiązujące 
przepisy i dyrektywy, takie jak:
• DIN
• VDE
• DVGW
• DGUV

Bezpieczeństwo

• Projekt koncepcji sterowania procesem w ścisłej współpracy z klientem
• Tworzenie schematów obwodów i tworzenie programu PLC w tym: 

wizualizacja
• Produkcja skrzynek sterowniczych
• Instalacja i uruchomienie systemów na budowie
• Testowanie systemów zgodnie z obowiązującymi wymaganiami 
• Przygotowanie pełnej dokumentacji wykonawczej

Zakres

Technologia sterowania BÜSCH ze zdalną konserwacją, 
oczyszczalnia ścieków Mannheim, Niemcy 

Technologia sterowania BÜSCH, dwa siłownikami elektrycznymi BEAservo 
ze stali nierdzewnej, zastawkami z płytą opuszczaną  w systemie usuwania 
czystej wody Wodociągi Naunhof, Niemcy
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PRZYKŁADY REFERENCJI

Technologia sterowania zastawkami firmy BÜSCH 
ze zdalną konserwacją

Technika sterowania BÜSCH z zasilaniem 
awaryjnym

Szafa sterownicza BÜSCH do zasilania systemu 
wody gaśniczej 

Sterowanie BÜSCH z napędem BEAservo ze stali 
nierdzewnej w tym zastawka z płytą opuszczaną  
Oczyszczalnia Ścieków Mannheim, Niemcy

Technologia sterowania BÜSCH z utrzymaniem 
wody do celów gaśniczych

Technologia sterowania BÜSCH w układzie 
odzyskiwania czystej wody Wodociągi Naunhof, 
Niemcy

Szafy sterownicze BÜSCH do sterowania dwóch napędów elektrycznych 
BEAservo ze stali nierdzewnej na każdej z szaf, EC Żerań, Polska

Napędy elektryczne BÜSCH BEAservo ze stali nierdzewnej, EC Żerań, Polska 
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