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O FIRMIE ACOWA

Sonda hydrostatyczna z ceramicznym czujnikiem ciśnienia z możliwością 		
samodzielnego wyboru zakresu pomiarowego

Sonda hydrostatyczna z ceramicznym czujnikiem ciśnienia z kablem PUR

Wyłącznik pływakowy z mikroprzełącznikiem

Miernik siarkowodoru z wymienną celką pomiarową

Unikalny system sterowania pracą pomp z zaprogramowanymi funkcjami

Więcej sygnałów – większe możliwości

Kolorowy panel dotykowy HMI – wizualizacja graficzna w najlepszym
wydaniu

Rejestrator danych zasilany bateryjnie z modemem 4G oraz Sigfox

Inteligentna jednostka alarmowa

System SCADA z funkcją APP

Przetwarzanie danych

Wizualizacja i raportowanie danych

Osiągnij jeszcze więcej z produktami ACOWA

Rozwój, innowacje i współpraca z Klientami

TurTle
Sonda TurTle to rewolucyjny czujnik hydrostatycznego pomiaru poziomu cieczy. Charakteryzuje
się nowatorską, solidną konstrukcją i zaprojektowana została dla aplikacji wodnych oraz ściekowych. Innowacyjną cechą TurTle jest dwuczłonowa budowa sondy. Ceramiczny czujnik pomiarowy połączony jest z korpusem sondy zbudowanym ze stali nierdzewnej. Dzięki takiej budowie
czujnik pomiarowy może zostać wymieniony bez konieczności wymiany całego urządzenia pomiarowego. W sytuacjach uszkodzenia kabla sondy, ceramiczny czujnik pomiarowy TurTle może być
ponownie wykorzystany do dalszej eksploatacji po wymianie wadliwego przewodu.
Sonda hydrostatyczna TurTle umożliwia wybór określonego zakresu pomiarowego przy pomocy
przełącznika DIP znajdującego się wewnątrz wymiennego czujnika. Dostępne są 3 zakresy pomiarowe; 0-3m, 0-5m, 0-10m. Wszystkie zakresy dostępne są z wyjściowym analogowym sygnałem
prądowym 4-20mA.
Dodatkową funkcją jest „kalibracja zera” czujnika pomiarowego przy pomocy przełącznika DIP.
Standardowo sonda TurTle może być dostarczona z kablami o długości 10m, 15m lub 30m.
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GoPLe
Sonda hydrostatyczna GoPLe służy do pomiaru poziomu wody oraz ścieków. Znajduje szerokie
zastosowanie w kanalizacyjnych systemach pomiarowych.
GoPLe jest synonimem wysokiej niezawodności, dokładności oraz stabilności pomiarowej.
Pomiar sondy GoPLe bazuje na pojemnościowym czujniku z wbudowaną ceramiczną membraną,
który zamienia wartość zanurzenia czujnika w analogowy sygnał pętli prądowej 4-20mA.
Standardowo dostępne są dwa zakresy pomiarowe 0-3m oraz 0-5m ze stałą długością kabla PUR.
Indywidualne, określone zakresy pomiarowe i długości kabla PUR oferowane są na życzenie.
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FROG
FROG jest standardowym wyłącznikiem pływakowym z mikroprzełącznikiem normalnie
otwartym (NO) lub normalnie zamkniętym (NC).
Urządzenie dostarczane jest z wysokoelastycznym kablem o długości 10m lub 20m wraz
z armaturą montażową
FROG jako wyłącznik przeznaczony jest do sygnalizacji poziomu cieczy w różnego rodzaju
zbiornikach oraz do sterowania pracą pomp i zaworów regulacyjnych.
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”Zainstalowaliśmy miernik CaNaRy w
studzience kanalizacyjnej otrzymując dobre wyniki. Pomiar jest stabilny i jesteśmy
zadowoleni z produktu.” Peer Berg

CaNaRy
Miernik CaNaRy został opracowany z myślą o jego wykorzystaniu w przepompowniach i innych
konstrukcjach budowlanych, w których istnieje zagrożenie wystąpienia siarkowodoru.
Sonda CaNaRy opiera się na zwartej i prostej budowie, która umożliwia samodzielną wymianę
celki pomiarowej bez konieczności przeprowadzania kalibracji czujnika.
CaNaRy mierzy stężenie siarkowodoru w zakresie od 0 do 300ppm. Wartość pomiarowa przekształcana jest w analogowy sygnał pętli prądowej 4-20mA.
Miernik jest skalibrowany fabrycznie i nie wymaga ponownej kalibracji przez cały okres użytkowania (>2 lata).
Sonda pomiarowa CaNaRy może być dostarczona z kablem o długości 10m, 15m lub 30m.
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SPIDER
SPIDER to uniwersalny sterownik ze standardowymi funkcjami pozwalającymi na:
•
•
•
•

sterowanie pracą pompowni/przepompowni
zbieranie danych
zarządzanie alarmami
monitoring wód gruntowych

SPIDER jest produkowany i rozwijany w Danii. Projekt sterownika i oprogramowania opiera się na
wieloletnim doświadczeniu kadry inżynierskiej pracowników ACOWA i jest zgodny ze wszystkimi
specyfikacjami i normami dla urządzeń elektronicznych przeznaczonych do instalacji w wymagających warunkach środowiskowych.
SPIDER to kompaktowe urządzenie do montażu na szynie DIN. W standardowej wersji jest dostarczany bez wyświetlacza z modemem GSM/GPRS lub 4G.
Możliwa jest rozbudowa konfiguracji sprzętowej sterownika SPIDER poprzez zastosowanie dodatkowych modułów jak również programowa pod kątem konkretnych aplikacji i wymagań
stawianych przez Klienta.
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SPIDER I / O-module
SPIDER I/O to moduł rozszerzeń we/wy umożliwiający podłączenie dodatkowych sygnałów
sterowania i tym samym rozbudowanie standardowego sterownika SPIDER o dodatkowe potrzebne funkcje typu alarm, stan pracy pomp, pomiar poziomu, itp.
Po załączeniu modułu SPIDER I/O widoczny jest status wejść analogowych i cyfrowych sygnalizowany przez diody LED. Rozwiązanie to zapewnia użytkownikowi łatwe i szybkie sprawdzenie
działania systemu.
Moduł posiada 8 wejść cyfrowych i 2 wejścia analogowe 4-20mA.
Dzięki zastosowaniu modułu SPIDER I/O system sterowania pracą pompowni staje się jeszcze
bardziej elastyczny i bezpieczny.
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EAGLE HMI					
Funkcjonalny panel HMI charakteryzuje się przejrzystą wizualizacją parametrów informujących
o statusie działania danej aplikacji.
EAGLE HMI to przyjazny i łatwy w obsłudze panel dotykowy zaprojektowany pod kątem wymagań operatorskich obsługi pompowni/przepompowni przez doświadczą kadrę inżynierską firmy
ACOWA INSTRUMENTS.
Panel posiada 7-calowy kolorowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości i czułości. Dzięki solidnej
konstrukcji urządzenie doskonale nadaje się do pracy nawet w bardzo wymagających warunkach
pogodowych.
Dostępnymi protokołami komunikacyjnym są port szeregowy RS485 lub Ethernet TCP/IP.
Oprogramowanie panelu (200 driverów) umożliwia komunikację z wieloma sterownikami i urządzeniami czołowych producentów (m.in. SPIDER, Siemens S7, Allen-Bradley, Schneider Modicon)
Połączenie panelu EAGLE HMI z modułem rozszerzeń SPIDER I/O to prosty sposób na zbieranie
danych z wielu urządzeń z dostępną komunikacją bus.
Funkcje EAGLE HMI:
•
•
•
•
•
•
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łatwe sterowanie pracą pomp
lista alarmów z godzinami rozpoczęcia i zakończenia zdarzenia
jednoczesne wyświetlanie wielu sygnałów analogowych
dostęp do danych operacyjnych pracy pomp
łatwy dostęp do parametrów konfiguracyjnych
łatwy dostęp do skalowania miernika poziomu

GEKKO		
Rejestrator danych GEKKO posiada solidną obudowę w wykonaniu przemysłowym.
Zasilany jest przez 2 baterie litowe lub zewnętrzny zasilacz 12-30V DC.
GEKKO może komunikować się za pomocą standardowego protokołu MODBUS TCP/IP, SMS
lub protokołu IOT SigFox.
Komunikacja odbywa się za pośrednictwem wewnętrznego modemu 4G. Takie rozwiązanie
pozwala na ewentualną zmianę typu komunikacji bez potrzeby wymiany całego rejestratora
danych.
Urządzenie posiada gniazdo USB służące do aktualizacji oprogramowania i pobierania danych
pomiarowych.
GEKKO może zapisywać różne typy danych, pojemność 16 000 pomiarów.
Rejestrator jest dostarczany z 2 wejściami analogowymi 0/4-20mA lub 4 wejściami cyfrowymi,
przy czym 2 z nich można skonfigurować jako wejścia 0-10V.
Ponadto istnieje możliwość komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi poprzez interfejs RS485
MODBUS.
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FireFly
FireFly został zaprojektowany jako proste urządzenie alarmowe zgodnie z założeniem
„Lokalna czerwona lampa alarmowa stała się inteligentna”.
Zasilana bateryjnie inteligentna jednostka FireFly zastępuje istniejące sygnalizacyjne lampy
alarmowe i poprzez komunikację Sigfox umożliwia wysyłanie alertów bezpośrednio do systemu
nadzorującego.
Urządzenie posiada 2 wejścia cyfrowe i 1 wejście analogowe 0-10V DC, które można wykorzystać
do pomiaru prądu obciążenia pompy i liczby jej rozruchów, przesłania statusu pompy, czasu
pracy pompy, itp. Opisane przykładowe funkcje dostępne są po podłączeniu do wejścia analogowego zewnętrznej cewki zasilającej.
FireFly dostarczany jest z bateriami oraz 5-letnią subskrypcją Sigfox.
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SCADA					
ACOWA SCADA została opracowana we współpracy z firmą Schneider Electric i składa się z 6
standardowych pakietów.
System może komunikować się z ponad 90 różnymi producentami sprzętu i oferowany jest w
pakietach po 200, 300, 400, 600, 1000 lub 2000 obiektów. Licencja systemu przypisana jest do
jednego użytkownika (2 sterowniki).
Dla ACOWA SCADA opracowano aplikację umożliwiającą dostęp i zarządzanie pracą pomp, danymi procesowymi, wykresami i alarmami przy użyciu smartfona lub tabletu.

13

SCADA / SRO

CORE

DATA SET

CORE			
AcowaCore to program służący do przetwarzania i gromadzenia danych pochodzących z jednostki
FireFly bazującej na komunikacji SigFox jak również z rejestratorów GEKKO opartych na transmisji
4G lub SigFox. AcowaCore przekształca zebrane dane w standardowy protokół ModBus dzięki czemu
mogą zostać przesyłane bezpośrednio do systemu SCADA użytkownika bez konieczności przeprowadzania jakiejkolwiek dodatkowej zmiany konfiguracji sprzętowej sterownika.
Praktyczną funkcją programu AcowaCore jest wyznaczanie wartości przepływów pompowni/przepompowni objętych systemem monitorującym. Rozwiązanie to umożliwia użytkownikowi m.in.:
•
•
•
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określić wydajności i przepływy wejściowe pompowni/przepompowni
dostęp do informacji alarmowych w zakresie przekroczenia stanów maksymalnego i minimalnego ciśnienia/przepływu
planowanie konserwacji i przeglądów technicznych pomp

WIZUALIZACJA I RAPORTOWANIE

DASH

DASH			
AcowaDash to narzędzie do wizualizacji, które można zainstalować na serwerach z systemem
Linux, macOS i Windows.
AcowaDash obsługuje program do przetwarzania danych AcowaCore i pozwala użytkownikowi
na wizualizację sygnałów pochodzących zarówno od produktów opartych na komunikacji 4G lub
SigFox firmy ACOWA jak również wizualizację danych z systemu SCADA użytkownika.
Aplikacja jest łatwa i intuicyjna w obsłudze i wyświetla graficznie wszystkie potrzebne informacje
o parametrach pracy pompowni/przepompowni (wydajności, przepływy wejściowe, poziomy,
stężenie siarkowodoru, itp.) w sposób czytelny i uporządkowany.
Zapisywanie danych odbywa się w formacie CSV.
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AKCESORIA
Oferta produktowa ACOWA uzupełniona jest o dodatkowe akcesoria:
•
•
•

anteny do sterownika SPIDER i rejestratora GEKKO
zewnętrzne cewki prądowe do jednostki FireFly
balasty dla wyłączników pływakowych FROG

Możliwe jest również podłączenie licznika energii poprzez MODBUS RTU do sterownika SPIDER.
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Odwiedź
ACOWA.DK

O FIRMIE ACOWA
Firma ACOWA została założona w 2014 roku przez osoby z bogatym doświadczeniem w branży
wodno-kanalizacyjnej.
Siedziba główna firmy znajduje się w Samsoe, natomiast zaplecze logistyczne zlokalizowane jest
w Roskilde.
ACOWA od samego początku koncentrowała się na opracowywaniu solidnych i trwałych urządzeń wysokiej jakości.
Wszystkie produkty ACOWA są projektowane, rozwijane i produkowane w Danii przy ścisłej
współpracy i dialogu z użytkownikami branży komunalnej.

To właśnie nazywamy DUŃSKĄ INNOWACJĄ, PROJEKTEM I JAKOŚCIĄ
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PEWNOŚĆ I GWARANCJA JAKOŚCI
Misją ACOWA Instruments jest projektowanie i dostarczanie wysokiej jakości produktów bazujących na najnowszych i jednoczesnie sprawdzonych technologiach.
Wybierając ACOWA wybierasz bezpieczne i przyszłościowe rozwiązanie.
Programiści firmy stale monitorują trendy rynkowe gwarantujac, że wszystkie produkty opatrzone nazwą ACOWA Instruments należą do najlepszych na rynku w myśl zasady..
”Jeśli to nie działa, to nie jest produkt ACOWA”
Wszystkie produkty ACOWA - sprzęt i oprogramowanie - są opracowywane i produkowane w
Danii przy ścisłej współpracy z naszymi klientami.
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