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Opis techniczny systemu AKPiA i BMS należy analizować łącznie z projektami 
branżowymi instalacji uzdatniania wody, kotłowni, wentylacji mechanicznej, instalacji 
teletechnicznych.

Załączniki: 

Rysunek 1: Schemat ideowy systemu AKPiA

Rysunek 2: Schemat ideowy systemu AKPiA – Zadanie II

Rysunek 3: Schemat ideowy systemu AKPiA – Zadanie III

Rysunek 4: Schemat ideowy systemu AKPiA – Zadanie IV
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1. Opis systemu AKPiA i BMS

Układ automatyki obiektu zapewnia zasilanie i sterowanie oraz wizualizację parametrów 

następujących instalacji technicznych budynku:

1. Instalacja technologiczna stacji uzdatniania wody basenowej.

2. Instalacja technologiczna kotłowni. 

3. Instalacja wentylacji mechanicznej.

2. Budowa systemu AKPiA i BMS

System AKPiA i BMS realizowany jest w oparciu o sterowniki swobodnie 

programowalne PLC, panele operatorskie HMI i system wizualizacji SCADA.

Zastosowany system można podzielić na trzy poziomy:

 poziom zarządzania

 poziom automatyki

 poziom obiektowy

Poziom zarządzania - 

System SCADA bazujący na graficznej prezentacji instalacji, automatycznej obsłudze 

alarmów oraz zapewniający szeroki zakres usług dotyczących analizy danych.

Realizuje funkcje: obsługi i monitorowania, rejestracji danych i budowania trendów, 

zarządzania alarmami, programowania czasowego.

Poziom automatyki -

Układy zasilająco-sterujące ZZS oparte o system sterowników PLC sterujących i 

monitorujących urządzenia instalacji technologicznych.

Sterowniki wyposażone są w oprogramowanie realizujące pełny zakres wymaganych 

algorytmów sterujących, monitorujących i regulacyjnych, dla zapewnienia prawidłowej, 
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bezpiecznej i energooszczędnej pracy wszystkich instalacji technicznych budynku.

Poziom obiektowy-

Czujniki i elementy wykonawcze, w tym czujniki temperatur, parametrów 

fizykochemicznych wody, pompy, dmuchawy, napędy zaworów regulacyjnych, klap i 

przepustnic.

Wymiana danych pomiędzy poziomem zarządzania a poziomem automatyki odbywa się w

oparciu o protokoły: ModBus i Profinet. Jako medium komunikacyjne system wykorzystuje 

sieć LAN Ethernet oraz RS485.

3. Zestawy zasilająco-sterujące ZZS

Zestawy Zasilająco-Sterujące (ZZS) są specjalizowanymi rozdzielniami elektrycznymi, 

zapewniającymi rozdział energii dla poszczególnych odbiorników oraz ich sterowanie, 

regulację i rejestrację zdefiniowanych parametrów pracy instalacji.

Algorytmy zabezpieczające, sterujące i regulujące, wynikające z wymagań 

technologicznych danej instalacji, realizuje oprogramowanie zabudowanych sterowników 

programowalnych PLC.

Do ZZS przyłączone są poszczególne odbiorniki elektryczne instalacji, poprzez tory 

zasilające, wyposażone w niezbędną aparaturę zabezpieczającą i sterującą.

Do ZZS podłączone są także czujniki parametrów i elementy wykonawcze wchodzące w 

skład instalacji. Aparatura zabudowana w ZZS zapewnia zarówno odpowiednie zasilanie 

tych elementów jak i kondycjonowanie uzyskiwanych sygnałów
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W obiekcie przewidziano następujące układy:

1. ZZS RTx i UF  – obsługujące technologię uzdatniania wody poszczególnych basenów 

(ze względu na charakter zadania realizowanego etapami, projektuje się rozdzielnice 

modułowe, umożliwiające ich rozbudowę w kolejnych częściach inwestycji)

Przyjęto podział:

- ZZS RT1 – rozdzielnica basenu pływackiego z ruchomym dnem (zadanie II)

- ZZS RT2 – rozdzielnica wanny na hali (zadanie II)

- ZZS RT3 – rozdzielnica basenu rekreacyjnego I (zadanie III)

- ZZS RT4 – rozdzielnica brodzika (zadanie III)

- ZZS RT5 – rozdzielnica wanny SPA (zadanie III)

- ZZS RT6 – rozdzielnica basenu rekreacyjnego II (zadanie IV)

- ZZS RT7 – rozdzielnica basenu hamowni zjeżdżalni (zadanie IV)

- ZZS RT8 – rozdzielnica wanien (zadanie IV)

- ZZS RT9 – rozdzielnica basenu schładzającego (zadanie IV)

- ZZS UF – rozdzielnica ultra filtracji / układu odzysku (zadanie II)

2. ZZS RN – obsługujący kotłownię (zadanie II)

3. ZZS NWx – wentylacja mechaniczna układ NWx (układy dostarczony przez producenta 

central wentylacji, x – nr układu zasilająco-streującego wg liczby central wentylacji)

Rozróżniamy:

- NW1 – wentylacja pomieszczeń ogólnodostępnych, pomieszczeń biurowych i zaplecza 

socjalnego (zadanie II)

- NW2 – wentylacja pomieszczeń szatni i zaplecza dla hali basenowej (zadanie II)

- NW31 – wentylacja hali basenu pływackiego (zadanie II)

- NW32 – wentylacja hali basenu rekreacyjnego (zadanie III)

- NW4 – wentylacja pomieszczeń szatni basenowych (zadanie II)

- NW5 – wentylacja pomieszczeń saunarium (zadanie III)

- NW6 – wentylacja pomieszczenia podbasenia (zadanie IV)

- NW7 – wentylacja hali basenu rekreacyjnego (zadanie IV)

- NW8 – wentylacja zespołu saun II (zadanie IV)

- NW9 – wentylacja pomieszczeń szatni dla sali fitness i siłowni (zadanie IV)

- NW10 – wentylacja pomieszczenia sali fitness (zadanie IV)

- NW11 – wentylacja pomieszczenia siłowni (zadanie IV)

System  AKPiA

Strona:  4



“MWM” Gliwice

4.  Wizualizacja pracy instalacji i sieć sterowania

Wszystkie niezbędne parametry instalacji technicznych dostępne i przedstawiane będą 

operatorom za pomocą systemu wizualizacji SCADA i lokalnym panelom operatorskim 

HMI. Zaprojektowano stanowisko z aplikacją wizualizacji reprezentującą dane i parametry 

procesów wszystkich pracujących instalacji (takich jak: stacji uzdatniania wody, kotłowni, 

instalacji wentylacji).

Aplikacja wizualizacji i serwer danych pracują na jednym komputerze klasy PC 

zlokalizowanym w biurze kierownika. 

Wymagania minimalne dla komputerów PC: procesor czterordzeniowy, taktowanie 2GHz, 

pamię RAM 8GB, pamięć HDD 1TB, monitor 24”.

Wymiana danych pomiędzy poszczególnymi zestawami zasilająco-sterującymi ZZS 

odbywać się będzie przy użyciu protokołów ModBus i Profinet.

Do podstawowych funkcji aplikacji wizualizacji należą:

- wizualizacja danych procesowych instalacji technologicznych;

- wizualizacja i rejestracja stanów przekroczeń i alarmowych;

- rejestracja parametrów pracy instalacji;

- nadawanie wartości zadanych zmiennych procesowych;

- obsługa trendów aktualnych i historycznych;

- obsługa alarmów aktualnych i historycznych;

- raportowanie;

- prowadzenie karty pracy napędu (ilość załączeń, czas pracy, postoju)

- zdalny kontrolowany dostęp do stacji operatorskiej z poziomu INTERNETU

Aplikacja wizualizacji SCADA powinna reprezentować dane wszystkich instalacji obiektu 

(tj. technologi uzdatniania wody, kotłowni, wentylacji), zorganizowane na różnych oknach, 

wśród których można wyróżnić: menu do nawigacji, główny ekran, okna reprezentujące 

parametry i schematy ideowe dla każdej instalacji z osobna, ekrany wartości zadanych dla

każdych procesów technologicznych, okna z trendami poszczególnych parametrów, okna 

alarmowe, okna kalibracji sond pomiarowych, okna procedury płukania filtrów.
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Główny ekran aplikacji ma przedstawiać:

- dane parametrów wody dla każdego obiegu wody wraz ze stanem pracy pomp 

obiegowych, z uwzględnieniem stanów alarmowych

- dane pracy central wentylacji (temperatury, wilgotność, stan pracy, stany alarmowe)

- dane pracy kotłowni (temperatury, stany alarmowe)

Przykładowy ekran główny:
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Okna reprezentujące parametry i schematy ideowe dla technologi uzdatniania wody 

basenowej mają przedstawiać:

- schemat instalacji technologicznej

- mierzone parametry wody

- stan pracy urządzeń technologicznych (pompy obiegowe, pompy dozujące, dmuchawy 

technologiczne, itp.) z podziałem na postój, pracę, awarię

- stan poziomu wody w zbiorniku retencyjnym wraz z pracą elektrozaworu i stanem 

licznikiem wody

- stan pracy wymiennika ciepła do ogrzewania wody basenowej

- aktualne wykresy parametrów wody basenowej

- ustawienia parametrów pracy regulatorów i wartości zadanych

- menu nawigacji do procedur: płukania filtrów, kalibracji sond pomiarowych i innych

Przykładowy ekran dla technologi uzdatniania wody basenowej:
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Okna reprezentujące parametry i schematy ideowe dla kotłowni mają przedstawiać:

- schemat instalacji technologicznej

- mierzone parametry

- stan pracy urządzeń technologicznych (pompy obiegowe, zawory regulacyjne, itp.) z 

podziałem na postój, pracę, awarię

- menu nawigacji do ustawień parametrów pracy regulatorów i wartości zadanych

Przykładowy ekran dla kotłowni:

Okna reprezentujące parametry i schematy ideowe dla central wentylacji mają 

przedstawiać:

- schemat instalacji technologicznej

- mierzone parametry

- stan pracy urządzeń technologicznych (dmuchawy, pompy obiegowej, zawory 

regulacyjne, przepustnice itp.) z podziałem na postój, pracę, awarię

- menu trybu pracy i ustawień wartości zadanych
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Przykładowy ekran dla centrali wentylacji:

Przykładowy ekran sterowania atrakcjami basenowymi:
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Przykładowy ekran wykresów (możliwe analizowanie danych historycznych):

Przykładowy ekran alarmów (możliwe analizowanie danych historycznych):

System  AKPiA

Strona:  10



“MWM” Gliwice

Dodatkowo układy ZZS RT2, ZZS RT7, ZZS UF oraz ZZS RN wyposażone będą w 

kolorowy panel operatorski 10” z ekranem dotykowym i lokalną aplikacją wizualizacji 

dedykowaną danej instalacji, przy czym panel ZZS RT2 będzie obsługiwał sąsiednie 

układy (ZZS RT1 – RT5), natomiast panel ZZS RT7 będzie obsługiwał sąsiednie układy 

(ZZS RT6 – RT9).

Do obsługi sterowania atrakcjami wodnymi przyjęto kolorowy panel operatorski HMI 7” 

zabudowany w pomieszczeniu ratownika oraz system sterowania bezprzewodowego 

pilotami radiowymi.
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5. Oprogramowanie sterowników ZZS

Funkcje realizowane przez oprogramowanie poszczególnych sterowników ZZS.

A. ZZS RTx i UF – Stacja Uzdatniania Wody Basenowej 

1. Pomiar parametrów fizykochemicznych wody basenowej:

- poziom chloru wolnego;

- poziom chloru związanego;

- odczyn pH;

- potencjał redoks;

Wszystkie pomiary realizowane metodą amperometryczną przy wykorzystaniu 

specjalistycznych sond lub za pomocą istniejących urządzeń wyposażonych w 

odpowiednie moduły wyjść sygnałów analogowych 4-20mA/0-10V.

2. Kalibracja elektrod pomiarowych jedno lub dwupunktowa; do buforów z zadaniem 

wartości buforu lub do wartości mierzonej.

3. Kontrola poprawności sygnałów elektrod pomiarowych z sygnalizacją wartości 

błędnych.

4. Prezentacja wartości pomiarowych elektrod w jednostkach sygnału pomiarowego oraz 

jednostkach fizycznych.

5. Rejestracja wartości mierzonych, prezentacja w formie tabelarycznej i wykresów 

liniowych dla dowolnych przedziałów czasu; archiwizacja danych.

6. Prezentacja pomiarów bieżących w formie graficznej z prezentacją wartości 

awaryjnych.

7. Regulacja wartości wolnego chloru i odczynu pH wody basenowej do wartości zadanej 

za pomocą sygnału sterującego dla pomp dozujących; sygnał sterujący w standardzie 

0-180 imp/min. Regulatory proporcjonalne. Możliwość zadawania parametrów 

regulatora z programu użytkownika. Dodatkowa funkcja sterowania ręcznego 

dozowaniem z poziomu panela operatorskiego.

8. Sterowanie lampami UV.
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9. Pomiar temperatury wody basenowej w punktach: odpływ z niecki i napływ do niecki; 

pomiar za pomocą czujników temperatury Pt100 lub z przetwornikiem 4-20mA/0-10V.

10. Regulacja wartości temperatury wody basenowej do wartości zadanej za pomocą 

sygnału sterującego dla zaworów; sygnał sterujący w standardzie 4-20 mA/0-10V lub 3 

stanowy. Regulatory PID. Możliwość zadawania parametrów regulatora z programu 

użytkownika. Opcjonalne zabezpieczenie wymiennika ciepła termostatem zamykającym

zawór regulacyjny wyposażony w siłownik z funkcją sprężyny.

11. Regulacja poziomu wody w zbiornikach retencyjnych basenu; analogowe czujniki 

hydrostatyczne; identyfikacja co najmniej 3 poziomów lustra wody w zbiorniku  

MINIMUM, PRACA, MAXIMUM); wysterowanie zaworu elektromagnetycznego  

uzupełniania wody (sygnał 2 stanowy).

12. Pomiar zużycia wody na cele technologiczne realizowany jest za pomocą wodomierzy 

zabudowanych na rurociągu doprowadzającym wodę do zbiorników retencyjnych SUW.

13. Sterowanie pomp obiegowych instalacji technologicznych za pomocą przemienników 

częstotliwości w trybie ręcznym lub automatycznym wg harmonogramu czasowego; 

zabezpieczenie pomp obiegowych przed pracą przy zbyt niskim poziomie wody.

14. Sterowanie atrakcji wodnych i oświetlenia podwodnego basenów w trybie ręcznym lub 

automatycznym przy pomocy panelu HMI zlokalizowanego w pomieszczeniu 

ratowników oraz systemu sterowania bezprzewodowego za pomocą pilotów radiowych. 

Dodatkowe zabezpieczenie sygnałem z wyłącznika bezpieczeństwa (sygnał WB).

15. Obsługa procedury płukania filtrów basenowych; sterownie położeniem przepustnic 

filtrów przez wyspy zaworowe. Kontrola czasów etapów procedury płukania filtrów do 

wartości zadanych przez obsługę. Blokowanie dozowania reagentów basenowych na 

czas trwania procedury płukania filtrów.

16. Obliczanie czasu od ostatniej poprawnie zakończonej procedury płukania; sygnalizacja 

przekroczenia dopuszczalnych odstępów czasowych w płukaniu filtrów;

17. Sterowanie ultrafiltracją;

18. Komunikacja z oprogramowaniem rejestrującym i wizualizacyjnym SCADA oraz 

równolegle z oprogramowaniem wizualizacji pracy stacji uzdatniania wody 

uruchomionym na panelu będącym wyposażeniem szafy sterującej ZZS.

Oprogramowanie wizualizacyjne zabezpieczone przed dostępem osób postronnych 

systemem loginów i haseł.
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B. ZZS RN – Kotłownia

Oprogramowanie sterujące rozdziałem ciepła zapewnia obsługę następujących funkcji:

1. Przełączanie trybów pracy LATO/ZIMA, DZIEŃ/NOC automatyczne (na podstawie 

pomiaru temp. zewnętrznej oraz programu czasowego) oraz ręcznie na podstawie 

zaleceń obsługi;

2. Rozruch obiektu – wzmocnienie ogrzewania o zadaną deltę dla szybszego osiągnięcia 

temperatury użytkowej po okresie wychłodzenia; czas rozruchu i wzmocnienie 

zadawane ręcznie w tabeli zależności od temperatury zewnętrznej;

3. Wychłodzenie obiektu dla osiągnięcia temperatury osłabienia nocnego; czas 

rozpoczęcia wychłodzenia oraz obniżenie temperatur uzyskiwane analogicznie jak dla 

procedury rozruchu;

4. Obsługa obniżenia nocnego z kontrolą poziomu temperatury w pomieszczeniu 

referencyjnym; Wartość lub obniżenie zadawane przez obsługę;

5. Kaskadowe sterowanie pracą kotłów. Regulacja temperatury w obiegach grzewczych 

wg krzywej grzania/palacza (niezależnie dla każdego z obiegów) lub stałowartościowo 

do temperatury zadanej; zadawanie temperatury dla poszczególnych zakresów układu 

pogodowego (temperatura zewnętrzna).

6. Obsługa współpracy kotłów i pomp ciepła wg wymagań technologicznych.

7. Obsługa procesu przygotowania ciepłej wody użytkowej (w tym priorytet cwu)  wraz z 

funkcją zabezpieczenia przed rozwojem bakterii (dezynfekcja temperaturowa).

8. Kontrola poprawności pracy czujników temperatury;

9. Praca pomp obiegowych w trybie ręcznym lub automatycznym.

10. Pomiar zużycia wody na cele CWU za pomocą wodomierza z układem 

kontaktronowym (opcja).

11. Awaryjna sygnalizacja świetlno-dzwiękowa w przypadku unieruchomienia kotłowni 

spowodowanego brakiem wody w układzie czy awarią palników.

12. Komunikacja z oprogramowaniem rejestrującym i wizualizacyjnym SCADA oraz 

równolegle z oprogramowaniem wizualizacji pracy kotłowni uruchomionym na panelu 

będącym wyposażeniem szafy sterującej ZZS.
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Oprócz w/w, oprogramowanie realizuje także inne funkcje niezbędne dla poprawnego, 

bezpiecznego i przyjaznego dla obsługi działania systemów technicznych obiektów.

C. ZZS NWx – Wentylacja Mechaniczna 

Centrale wentylacji dostarczone wraz z układami zasilająco-sterującymi przez producenta.

W celu monitorowania i rejestracji parametrów pracy central wentylacji wymagany jest 

protokół transmisji danych ModBus RTU z koncentratorem danych (konwerter Modbus 

RTU na Modbus TCP). Dopuszcza się stosowanie protokołu Modbus TCP bezpośrednio z

układów zasilająco-sterujących.

Podstawowe funkcje:

1. Standardowa procedura rozruchu i zatrzymania centrali wentylacyjnej.

2. Standardowe procedury sygnalizacji braku sprężu wentylatorów, zabrudzenia filtrów, 

zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe nagrzewnicy;

3. Regulacja temperatury nawiewu przez wysterowanie zaworu trójdrogowego 

nagrzewnicy wodnej na podstawie temperatury wywiewu z ograniczeniem temperatury 

maksymalnej nawiewu. 

4. Ochrona przed szronieniem wymiennika

5. Regulacja stopnia udziału powietrza zewnętrznego w powietrzu nawiewanym w 

zależności od zdolności osuszania powietrza zewnętrznego (lato-zima); 

6. Współpraca z systemem przeciwpożarowym.

Algorytmy realizowane przez oprogramowanie sterowników central wentylacyjnych są 

zgodne z wytycznymi producenta.
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6. Tablice informacyjne.

Na obiekcie przyjęto zastosowanie tablic informacyjnych:

- tablice wyników

- tablica basenowa

Tablica wyników ma umożliwiać wyświetlanie wyników dla różnych konkurencji pływackich

przeprowadzanych na basenie sportowym. Sterowanie za pomocą komputera PC lub 

dedykowanego pulpitu. Przyłącze zasilające i komunikacyjne tablicy wykonane zostanie 

wg dokumentacji urządzenia.

Tablica basenowa umieszczona w hali basenowej umożliwia użytkownikom obiektu 

zapoznanie się z temperaturą wody poszczególnych basenów oraz z temperaturą 

powietrza wewnątrz hali basenowej. Komunikacja danych wg dokumentacji urządzenia 

(preferowana szeregowa transmisja znakowa ASCII - RS485) ze sterownikiem PLC ZZS 

RT1. Zasilanie wg dokumentacji urządzenia z rozdzielni ZZS RT1. Dodatkowo tablica 

wyświetla aktualny czas w oparciu o czas zapisany w sterowniku PLC ZZS RT1.
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7. Zestawienie elementów.

L.p. Nawza J.M. Ilość

1 Zestaw Zasilająco-Sterujący RT1 (zadanie II) szt 1

2 Zestaw Zasilająco-Sterujący RT2 (zadanie II) szt 1

3 Zestaw Zasilająco-Sterujący RT3 (zadanie III) szt 1

4 Zestaw Zasilająco-Sterujący RT4 (zadanie III) szt 1

5 Zestaw Zasilająco-Sterujący RT5 (zadanie III) szt 1

6 Zestaw Zasilająco-Sterujący RT6 (zadanie IV) szt 1

7 Zestaw Zasilająco-Sterujący RT7 (zadanie IV) szt 1

8 Zestaw Zasilająco-Sterujący RT8 (zadanie IV) szt 1

9 Zestaw Zasilająco-Sterujący RT9 (zadanie IV) szt 1

10 Zestaw Zasilająco-Sterujący UF (zadanie II) szt 1

11 Zestaw Zasilająco-Sterujący RN (zadanie II) szt 1

12 Zestaw Zasilająco-Sterujący NWx szt 12

13 Koncentrator danych Modbus RTU-Modbus TCP (zadanie II) szt 1

14 Panel ratowników oraz radiowe sterowanie atrakcjami (zadanie II) szt 1

15 Komputer PC + monitor LCD 24” (zadanie II) szt 1

16 SCADA – licencja Runtime (zadanie II) szt 1

17 Serwer danych – licencja  (zadanie II) szt 1

18 Tablica wyników (zadanie II) szt 1

19 Tablica basenowa (zadanie II) szt 1
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