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Inteligentní řízení čerpadel 
má své pokračování

IPC je volitelné programové vybavení ur-
čené pro měniče frekvence typu ACS 800 v ši-
rokém rozsahu výkonů od 0,55 do 5 600 kW 
s napětími 400, 500 i 690 V. Veškeré funkce, 
které jsou nejčastěji požadovány u zařízení 
s čerpadly, jsou zabudovány přímo v měni-
či frekvence, a odpadá tak potřeba vybavovat 
systém externím řídicím PLC (Programmable 
Logic Controller, programovatelný automat). 
Inteligentní řízení čerpadel přináší významné 
úspory elektrické energie, snižuje opotřebení 
mechanických dílů a působí preventivně proti 
ucpávání čerpadel a potrubí (anti-jam). Kladný 
ohlas ze strany uživatelů na software IPC byl 
natolik významný, že v roce 2009 byly před-
staveny zcela nové typové řady měničů frek-
vence ABB s tímto programovým vybavením.

První typová řada má označení ACS 310 
(obr. 1b). Název napovídá, že toto konstrukč-
ní řešení je založeno na typu ACS 350. Liší 
se však programovým vybavením – obsahu-
je  vybrané funkce z IPC a má standardně 
zabudovaný Modbus RS-485 a RS-232. Vý-
kony, napětí a stupeň krytí jsou stejné jako 
u ACS 350, tj. 0,37 až 22 kW, 200 až 240 V 
a 380 až 480 V, IP20.

Druhá typová řada nese označení ACQ 
810 (obr. 1a). Stejně jako ACS 800 má přímé 
řízení momentu (DTC – Direct Torque Con-

trol). Konstrukční řešení je po-
dobné jako u nového modulo-
vého měniče frekvence typu 
ACS 850. Rozsah výkonů je 
1,1 až 400 kW, napětí 380 až 
480 V a krytí IP20. Jejich před-
ností je jistě rozsah provozních 
teplot od –10 do +55 °C, bez-
pečnostní funkce SIL3, splně-
ní norem IEC/EN 61000-3-12 
(Elektromagnetická kompa-
tibilita (EMC) – Část 3-12: 
Meze – Meze harmonických 
proudu způsobených zařízením 
se vstupním fázovým proudem 
> 16 A a ≤ 75 A připojeným 
k veřejným sítím nízkého napě-
tí) a navíc program IPC.

IPC přináší těchto šest funk-
cí pro řízení čerpadel (prv ní 
dvě jsou navíc patentovaná ře-
šení):
o	řízení hladiny,
o	nepřímé měření průtoku,
o	řízení více čerpadel,
o	řízení priority čerpadel,
o	zvýšení tlaku nebo hladiny před reži-

mem usnutí,
o	anti-jam (prevence ucpávání).

Řízení hladiny

Funkce řízení hladiny se uplatňuje přede-
vším při plnění a vyprazdňování jímek odpad-
ních vod (obr. 2). Software v měniči sleduje 
navíc oproti běžným verzím hladinu v jímce 
a náhodně mění její úroveň v rozsahu nasta-
veném uživatelem. Tím se zabraňuje usazo-
vání sedimentu na stěnách. Strmá akcelerační 
rampa při startu vytváří proplachovací efekt, 
který čistí potrubí. Díky IPC pracuje čerpadlo 
navíc na křivce účinnosti v optimálním pra-
covním bodu, takže je minimalizována jeho 
energetická spotřeba. Funkce řízení hladiny 
je použitelná jak pro jedno čerpadlo, tak pro 
dvě až tři čerpadla pracující paralelně (obr. 3).

Nepřímé měření průtoku

Tato funkce umožňuje výpočet průtoku 
bez použití průtokoměru. IPC počítá průtok 
buď z měření celkové dopravní výšky čer-
padla (QH) s použitím dvou tlakových čidel 
(obr. 4), nebo z příkonu čerpadla (QP). Kom-
binace obou způsobů je také možná.

K výpočtu je třeba zadat charakteristiku 
čerpadla z křivek uváděných výrobcem, prů-
měry potrubí na vstupu a výstupu čerpadla 

a tlakový rozdíl mezi čidly tlaku. Průtok je 
počítán na základě Bernoulliho rovnice a zá-
konu podobnosti čerpadel. Tato funkce byla 
původně určena pro aplikace s jedním čerpa-
dlem, lze ji však nyní s výhodou použít také 
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vzdálené řízení a monitorování

Obr. 1. Měniče frekvence ABB – a) ACQ810, b) ACS310
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v systému, kde pracuje více čerpadel paralel-
ně. Jsou-li všechna tato čerpadla regulována 
měniči ABB s IPC, lze porovnáváním nepří-
mo měřeného průtoku v různých bodech sys-
tému snadno zjistit nežádoucí úniky.

Řízení více čerpadel

Sofware IPC umožňuje různé způsoby 
řízení spolupráce více čerpadel, která jsou 
napojena do společného výtlačného systé-
mu s proměnným požadovaným průtokem 
(obr. 4). Každé čerpadlo má svůj měnič frek-
vence. Měniče jsou spojeny optickou nebo ji-
nou linkou a pracují v režimu master-follow-
er. Při zvýšení požadovaného odběru spíná 
postupně další a další čerpadlo. Dosáhne-li 
měnič master sto procent otáček, lze nasta-
vit automatický přechod režimu master na 
další spínané čerpadlo. Měniče v režimu fol-
lower buď běží s nastavenými konstantními 
otáčkami v optimálním pracovním bodu čer-
padla, nebo běží se stejnými otáčkami jako 
master. Počet takto spolupracujících čerpadel 
se může pohybovat od dvou do osmi. Měniče 

frekvence mohou být zapojeny do kruhu nebo 
do hvězdy. Při zapojení do kruhu lze defino-
vat reakci při detekci ztráty komunikace po 
optické lince. Při zapojení do hvězdy s pou-
žitím rozbočovací jednotky je zajištěna sto-
procentní redundance provozu takto zapoje-
ných čerpadel. IPC obsahuje také dříve pou-
žívané tradiční řízení PFC, kdy je regulován 
pouze jeden motor čerpadla měničem frek-
vence a ostatní v počtu dva až pět jsou spíná-
ny k síti stykači podle požadovaného průtoku.

Řízení priority čerpadel

Systém řízení priority čerpadel nejen opti-
malizuje provoz jednotlivých čerpadel z hle-
diska časového vzhledem k jejich opotřebo-
vání apod., ale umožňuje také naprogramovat 

režim, kdy čerpadla s větším výkonem budou 
v činnosti při větším požadovaném průtoku, 
menší čerpadla pak při menším požadovaném 
průtoku. Opět se tím zaručuje provoz čerpa-
del v optimálním režimu z hlediska účinnosti.

Zvýšení tlaku nebo hladiny před 
režimem usnutí

Při malém požadovaném průtočném množ-
ství přecházejí čerpadla do tzv. režimu usnu-
tí. IPC umožňuje nastavit těsně před přecho-
dem do tohoto režimu časově a procentně 

definované zvýšení tlaku nebo hladiny. Pro-
dlužuje se tím doba usnutí, což ve svém dů-
sledku přináší úspory energie. Zároveň se 
sníží počet zbytečných rozběhů a proplách-
ne se i potrubí.

Anti-jam

Tato funkce odstraňuje usazené nečis-
toty v čerpadle, což zlepšuje situaci v pre-
ventivní údržbě. Je-li tato funkce aktivova-
ná, čerpadlo se začne otáčet většími otáčka-
mi a pak se zastaví nebo reverzuje v předem 
definovaných cyklech. Spouštěcím signálem 
pro tuto funkci je volitelně některá z těch-
to podmínek:
1. nárůst proudu nad definovanou hodnotu,
2. start měniče nebo definované pravidelné 

cykly během provozu,
3. aktivace digitálního vstupu měniče (např. 

servisním technikem).

V roce 2009 byly navíc přidány tyto funkce:
o	počítání energetické účinnosti:
 –  výpočet uspořené elektrické energie a re-

dukce emisí CO2;
o	energetický optimalizátor:
 –  vede ke zvýšení energetické účinnosti 

oproti neregulovanému pohonu,
 –  umožňuje snižovat ztráty v motoru díky 

způsobu řízení,
 –  dovoluje využít slabší magnetické pole 

k vytvoření potřebného momentu při čás-
tečném zatížení u aplikací s kvadratickou 
zatěžovací charakteristikou,

 –  umožňuje redukovat magnetické pole, 
což vede ke zmenšení el. ztrát v motoru;

o	analyzátor zatížení:
 –  statistický nástroj dávající přehled o di-

menzování měniče a motoru a analyzu-
jící zatížení.

Obr. 2. Řízení hladiny v jímce a funkce anti-jam 
(vlevo bez IPC, vpravo s IPC)

Vzdálený přístup

S měniči frekvence v roli regulačního prv-
ku lze navíc získat možnost vzdálené dia-
gnostiky a ovládání technologií prostřed-
nictvím SMC, PC, internetu nebo ethernetu.

Závěr

Nejvýznamnějším přínosem regulace čer-
padel s měniči frekvence jsou jistě úspory 
elektrické energie. Měniče frekvence šetří 
obecně 20 až 50 % elektrické energie v po-

rovnání s klasickými způsoby regulace. Soft-
ware IPC ušetří díky zmíněným funkcím dal-
ších zhruba 5 až 20 % energie.

Společnost ABB vypracuje pro zákazníky 
na požádání studii návratnosti investic při po-
užití měničů frekvence v porovnání s jinými 
způsoby regulace.

Další informace také na adrese společnosti:
http://www.abb.cz

Obr. 4. Nepřímé měření průtoku (a), řízení spo-
lupráce více čerpadel umožňuje redundanci (b)
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anti-jam

Obr. 3. Měniče frekvence ACS 800 pro jímky dešťové vody s čerpadly KSB 2× 80 kW


