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Obr. 5. Vedoucí manažer společnosti Danfoss, pan Peter Kartanos, vysvětluje činnost 
měniče Danfoss VLT® AQUA Drive v rozvodně vodárny sportovního komplexu nedaleko 
výrobního závodu v Rockfordu.
Měnič Danfoss VLT® AQUA Drive je vyhrazen pro aplikace v oblasti vodárenství a zpra-
cování odpadních vod. Díky široké paletě výkonných standardních i volitelných funkcí 
poskytuje měnič VLT® AQUA Drive nejnižší celkové náklady pro aplikace v oblasti vodá-
renství a zpracování odpadních vod. Pro oblast vodárenství má vyhrazeny tyto funkce:
Automatické ladění PI regulátorů - měnič sleduje, jak systém reaguje na korekce pro-
váděné měničem, zaznamenává je, a tím se „učí“, takže je rychle dosaženo přesného 
a stabilního provozu. 
 Režim plnění potrubí - umožňuje řízené (se zpětnou vazbou) plnění potrubí. Zabraňu-
je vodním rázům, roztržení vodovodního potrubí nebo utržení sprchových hlavic. 
 Konec křivky čerpadla detekuje závady a netěsnosti - tato funkce detekuje závady 
a netěsnosti. Na konci křivky se spouští poplach, vypíná čerpadlo nebo se provádí jiná 
akce definovaná uživatelem. 
 Ochrana před chodem nasucho snižuje náklady na údržbu - měnič VLT® AQUA Drive 
nepřetržitě vyhodnocuje stav čerpadla na základě měření interního kmitočtu nebo 
výkonu. 
Standardní regulátor kaskády - vestavěný regulátor kaskády řídí až tři čerpadla s ve-
doucím čerpadlem s pevnými otáčkami. 
 Střídání motorů - vestavěná logika řídí střídání dvou čerpadel u aplikací s přerušova-
ným chodem. Pohyb čerpadla v pohotovostním stavu brání zaseknutí čerpadla. Interní 
časovač zajišťuje rovnoměrné využití čerpadel. 
 Kompenzace průtoku - funkce kompenzace průtoku snižuje žádanou hodnotu tlaku 
podle průtoku (úspora energie). 
 Počáteční rozběh/Závěrečný doběh - počáteční rozběh poskytuje rychlý rozběh čerpa-
del na minimální otáčky, kde převezme řízení normální průběhová křivka (rampa). Tím 
se zabrání poškození os a ložisek. Řízení tlaku nebo průtoku bez čidla. 
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ČEZ postaví 55 větrných elektráren
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Přehled velkých větrných projektů ČEZ Obnovitelné zdroje

Lokalita Popis projektu Předpokládaný 
termín výstavby

Rešice větrný	park	v	okolí	elektrárny	Dukovany,	16	až	24	MW		
(8	strojů,	výkon	2	až	3	MW)

2011

Tavíkovice	 větrný	park	v	širším	okolí	elektrárny	Dukovany,	22	až	33	MW	
(11	strojů,	výkon	2	až	3	MW)

2011

Čermákovice větrný	park	v	širším	okolí	elektrárny	Dukovany,	10	až	15	MW		
(5	strojů,	výkon	2	až	3	MW)

2011

Stříbro 26	až	39	MW	(13	strojů,	výkon	2	až	3	MW) 2012
Několik	dalších	menších	projektů	od	jednoho	do	čtyř	strojů	v	dané	lokalitě	(např.	Nový	Hrádek)

Ilustrační foto


