
Chcielibyście Państwo rozszerzyć 
funkcje armatury w swoich obiektach 
o automatyzację, monitoring, 
czy zdalne sterowanie, ale armatura 
nie posiada bezpośredniego dostępu 
do sieci energetycznej? 

Mamy rozwiązanie:
Niezależny system zasilania 
i sterowania armaturą
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Chcielibyście Państwo rozszerzyć funkcje armatury 
w swoich obiektach o automatyzację, monitoring, 
czy zdalne sterowanie, ale armatura nie posiada 
bezpośredniego dostępu do sieci energetycznej?

Bezpieczne zasilanie nawet podczas powodzi   Zasuwy retencyjne

Do dnia dzisiejszego wprowadzanie tych funkcji 
w obiektach konwencjonalnych wymaga dużych 
nakładów związanych z personelem i czasem. 
Dzięki niezależnemu systemowi zasilania 
i sterowania armaturą WPM jest obecnie 
możliwy wygodny monitoring, konfiguracja, 
czy też sterowanie armaturą w obiektach 
z dowolnego miejsca wykonywane nawet 
jednoosobowo. 

Możliwe obszary zastosowania

▪ Zasuwy retencyjne

▪ Pompownie

▪ Oczyszczalnie ścieków

▪ Zabezpieczenia przeciwpowodziowe

▪ Zabezpieczenia antyskażeniowe

Powódź
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Zabezpieczenia przeciwpowodziowei

  Oczyszczalnia ścieków

Wyeliminujcie Państwo swoją zależność od sieci energetycznej. 
Wybierzcie, gdzie należy zastosować niezależny system
zasilania i sterowania. WPM jest właściwym rozwiązaniem!

WPM jest autonomicznym 
systemem, który pracuje 
niezależnie od publicznych źródeł 
zasilania i sieci informatycznych.

WPM jest systemem, który 
niezależnie od swojej lokalizacji, 
zawsze zapewnia funkcje 
sterowania i monitoringu.

WPM generuje własną energię 
elektryczną z ogniw 
fotowoltaicznych i/lub turbin 
wiatrowych.

WPM gwarantuje stałe 
sterowanie i nadzór nad armaturą 
i obiektami, zapewniając również 
zdalny dostęp do funkcji 
podstawowych z centralnej 
sterowni w dowolnym momencie.

Armatura stosowana w systemach 
przeciwpowodziowych, zbiornikach 
wody deszczowej, czy też długich 
rurociągach jest coraz bardziej 
automatyzowana. Celem tego 
jest zapewnienie zdalnego 
sterowania oraz stałego dostępu 
do danych armatury i obiektów. 

W miejscach bez dostępu do 
publicznych źródeł zasilania 
wymaga to ogromnych nakładów 
finansowych, personelu i czasu.    

Jednak przy zastosowaniu systemu 
WPM można łatwo i szybko 
dostarczyć zasilanie i sterowanie 
do armatury bez ponoszenia 
wysokich kosztów nowej linii 
energetycznej i informatycznej. 

Ze względów bezpieczeństwa 
musi być zapewniony stały
monitoring obiektów oraz zdalny 
dostęp do armatury z centralnej 
sterowni. Dzięki inteligentnemu 
systemowi można wygodnie 
kontrolować, konfigurować 
oraz sterować armaturą 
i obiektami z dowolnego miejsca, 
również jednoosobowo. Ciągłe 
przechowywanie danych 
zapewnia bezpieczeństwo oraz 
zapobiega ich utracie. 

Wszystkie parametry fizyczne 
mogą być mierzone 
i konfigurowane zdalnie, tak aby 
obiekty pracowały poprawnie. 
Należy jedynie zdefiniować, które 
parametry muszą być 
monitorowane, na przykład 
prędkość przepływu, poziom 
medium, czy też stopień 
zanieczyszczenia wody olejem 
mineralnym.

Ponadto system WPM posiada 
funkcję kontroli własnej. Dane 
takie, jak temperatura, czy 
napięcie są stale monitorowane 
i są częścią każdego raportu.

Armatura stosowana 
w systemach 
przeciwpowodziowych, 
zbiornikach wody deszczowej, 
czy też długich rurociągach jest 
coraz bardziej automatyzowana. 
Celem tego jest zapewnienie 
zdalnego sterowania oraz 
stałego dostępu do danych 
armatury i obiektów. 
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Zwiększona wydajność 

    i zredukowane koszty

Kosztowne i czasochłonne 
prace wykopowe 
są już przeszłością

Energia przyjazna środowisku

Skuteczne ogniwa 
fotowoltaiczne i/lub turbina 
wiatrowa zapewniają niezbędną 
energię elektryczną nawet, 
jeżeli armatura znajduje 
się daleko od sieci 
energetycznej. WPM 
konwertuje energię słoneczną 
na prąd elektryczny zasilający 
armaturę.

Niezbędna energia elektryczna 
jest generowana przez ogniwa 
fotowoltaiczne lub turbiny 
wiatrowe oraz jest 
przechowywana w długim 
okresie czasu w wysoko 
wydajnych akumulatorach. 
Energia ta jest konwertowana 
na prąd zmienny trójfazowy 
o napięciu 3 x 230 V do 
zasilania napędu armatury.

Pozwala to na zastosowanie 
standardowych napędów 
elektrycznych dla armatury. 
Efektywne zarządzanie energią 
w systemie WPM steruje  
dostępnymi zasobami 
tak, aby zapewnić jej jak 
najlepsze wykorzystanie. 
Można być spokojnym, 
że obszerne zasoby energii 
są zawsze dostępne, 
szczególnie dla ważnych 
obiektów.

System WPM eliminuje 
kosztowne wydatki  na prace 
wykopowe, instalacyjne, 
podłączeniowe oraz 
koszty energii elektrycznej.

Nawet, jeżeli trzeba wykonać 
jedynie 100 m nowej linii 
energetycznej, zakup systemu 
WPM jest ekonomicznie 
uzasadniony.

Nie wahajcie sie Państwo. 
Zapytajcie o analizę kosztów 
już dzisiaj!

Oszczędzajcie Państwo 
swój czas i pieniądze 
podczas sterowania 

armaturą.
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  Ogniwo fotowoltaiczne
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Oszczędzajcie Państwo 
swój czas i pieniądze 
podczas sterowania 

armaturą.

Zdalne 
sterowanie 
z urządzeń 

przenośnych

Zdalna 
konserwacja 

SMS

Niech WPM nadzoruje 
i steruje Państwa armaturą

WPM przez cały czas kontroluje 
własną pracę.
W przypadku przekroczenia 
jakiegokolwiek zadanego 
parametru WPM natychmiast 
uruchamia zaprogramowaną 
przez Użytkownika procedurę. 
Przykładem może być 
przekroczony poziom medium, 
czy też poziom jego 
zanieczyszczenia. Zarówno 
zadany parametr, jaki i reakcja 
na jego przekroczenie jest 
programowana przez 
Użytkownika. 

Stały dostęp do obiektu 
i armatury.
Możliwa jest kontrola stanu 
WPM poprzez przesłanie SMS 
z telefonu. Odpowiedź zwrotna 
nadejdzie tą samą drogą. Można 
również użyć telefonu do włączenia 
podstawowych funkcji systemu. 
W wersji BASIC jest możliwe 
sprawdzenie statusu systemu 
jedynie osobiście.

WPM kontroluje obiekty zdalnie 
przez SMS.
W przypadku wystąpienia 
zdarzenia wcześniej 
zaprogramowanego przez 
Użytkownika, system 
automatycznie wysyła informację 
przez SMS lub na wprowadzony 
wcześniej adres email. SMS 
może zostać wysłany również 
na inne numery 
uprawnione.

WPM kontroluje i steruje obiektami 
oraz armaturą przez Internet.
Możliwe jest sprawdzenie aktualnego 
stanu i danych systemu WPM w formie 
zarówno wykresu graficznego, 
jak i tabeli danych. Można również użyć 
funkcji zdalnego sterowania systemem, 
armaturą, czy obiektami.

Czy macie Państwo jakieś pytania? 
Będziemy zaszczyceni pomóc.

         +48 661 241 928

WPM - BASIC
Zabezpiecza obiekty prowadząc ciągły 
monitoring oraz wysyłając automatyczną 
informację, w momencie wystąpienia 
przekroczenia zadanych parametrów. 
Wersja jest idealna dla aplikacji 
w systemach wody deszczowej. 

WPM - COMFORT
Jeżeli jest to konieczne dodatkowo 
istnieje możliwość nadzoru nad 
obiektem, armaturą, czy systemem 
poprzez SMS. WPM będzie gotowy 
do przesyłania informacji o jakichkolwiek 
zdarzeniach i niesprawnościach, 
natychmiast po ich wystąpieniu.

WPM - PREMIUM
Ponadto można wyposażyć system WPM 
w różnego rodzaju czujniki i styczniki 
do sterowania armaturą i obiektami. 
Dostęp do Internetu zapewnia możliwość 
wizualizacji danych - zapewniając stały 
dostęp do danych i funkcji systemu.
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      Uszyty na miarę 

Państwa wymagań.

Automatyczny monitoring obiektu, czy armatury

Automatycznie sterowanie systemem względem zadanych parametrów

Zabezpieczenie obszaru odpowiedzialności oraz zmniejszenie kosztów

Dwie programowane interakcje w momencie uszkodzenia, czy niesprawności

Sterowanie miejscowe

Informacje przez SMS lub email o stanie systemu i armatury

Sterowanie armaturą przez SMS

Wbudowane cztery czujniki do monitoringu

Wysyła SMS lub email do czterech uprawnionych odbiorców

Zdalne sterowanie możliwe przez Internet

Wbudowane sześć czujników do monitoringu

Graficzne przedstawienie danych

WPM
BASIC

WPM
COMFORT

WPM
PREMIUM

Prosimy wybrać odpowiedni wariant wyposażenia.
Jest możliwość rozszerzenia wyposażenia 
systemu WPM w każdym momencie.
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Automatyczny monitoring obiektu, czy armatury

Automatycznie sterowanie systemem względem zadanych parametrów

Zabezpieczenie obszaru odpowiedzialności oraz zmniejszenie kosztów

Dwie programowane interakcje w momencie uszkodzenia, czy niesprawności

Sterowanie miejscowe

Informacje przez SMS lub email o stanie systemu i armatury

Sterowanie armaturą przez SMS

Wbudowane cztery czujniki do monitoringu

Wysyła SMS lub email do czterech uprawnionych odbiorców

Zdalne sterowanie możliwe przez Internet

Wbudowane sześć czujników do monitoringu

Graficzne przedstawienie danych

Dane techniczne 
niezależnego systemu
napędowego WPM dla armatury

Źródło energii  Całkowicie autonomicznie, energia   
    dostępna z ogniw fotowoltaicznych 
    i/lub turbin wiatrowych

Sterowanie   Ręczne na obiekcie lub zdalne

Przesył danych  Sieć GSM, poprzez SMS lub email

Przechowywanie   Wszystkie dane są bezpiecznie 
danych   przechowywane 

Czujniki systemu  Zależnie od specyfikacji: czujniki   
    4-20 mA lub styczniki

Wiadomości awaryjne Można zaprogramować wysłanie 
    wiadomości o uszkodzeniu do np.   
    sterowni centralnej, policji, itp.

Przetwornik napięcia 24 Volt/3 x 230 Volt

Napięcie zasilające  Prąd zmienny trójfazowy 3 x 230 Volt
armature

Bezpieczeństwo  System posiada zabezpieczenia przed   
    nieautoryzowanym użyciem poprzez   
    podwójne odcięcie funkcji

Bezpieczeństwo   System jest zgodny z obecnymi 
dla środowiska   przepisami i normami ochrony    
    środowiska
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Zaciekawieni?

Prosimy zapoznać się na naszą 
interaktywną prezentacją na naszej 
stronie internetowej.

www.buesch.com/wpm/

Prosimy o bezpośredni 
kontakt z naszym zespołem.


