
cmyk

АНОНС

Її основні цьогорічні пріоритети такі:
• підвищення енергоефективності 

підприємств і об’єктів ЖКГ;
• зменшення енергозалежності у 

всіх сферах життєдіяльності;
• перехід на європейські стандарти 

обліку й управління;
• реконструкція, будівництво та 

модернізація електричних мереж елек-
тростанцій і ліній електропередач.

Учасники «elcomUkraine» представлять 
стратегічно важливі для України енерго-
ефективні рішення, розробки і техноло-
гії у сфері електротехніки, систем енер-
гозабезпечення й електроживлення,  

«elcomUkraine 2015»:  
нові можливості, підтвердження лідерства
І знову у ВЦ «КиївЕкспоПлаза» особлива подія – ХІХ Міжнародна 
виставка енергетики, електротехніки й енергоефективності 
«elkomUkraine». З 1997 року цей уже традиційний захід 
неухильно підтверджує репутацію наймасштабнішого форуму 
електроенергетики, електротехніки, автоматизації і промислової 
світлотехніки України, об’єднуючи провідних світових і вітчизняних 
виробників галузі. 

Закінчення на с. 4
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Друк
Спільне українсько-чеське 
підприємство тзОВ «ПОЛІ»  
м. Львів, вул. Сахарова, 35

До них належать:
• автоматичні і неавтоматичні кон-

денсаторні установки низької та серед-
ньої напруги типу УКАР, QR‚ SCB, ACB;

• косинусні конденсатори низької 
напруги (230; 400; 440; 480; 527; 690 В);

• косинусні і фільтрові високо-
вольтні конденсатори (1...4… 6; 3...7‚ 
35...11...24 кВ );

• конденсатори середньої частоти 
(0,5...10 кГц і вище);

• конденсатори для силової елект-
роніки в асортименті;

• вакуумні контактори, 
• регулятори коефіцієнта потужності, 

пристрої захисту тощо.
Конденсаторні установки  виробля-

ють на базі контактної, безконтактної 
і гібридної комутації, із захистом від 
резонансних перевантажень, для неси-
метричних режимів та інших специфіч-
них умов.

Виконуються науково-дослідні робо-
ти з забезпечення електромагнітної 
сумісності конденсаторних установок.

Конденсаторні установки виготов-
лені  з використанням 20-річного досві-
ду на основі затверджених ТУ й ефек-
тивно функціонують на сотнях підпри-
ємств України. 

Як офіційний дистриб`ютор вироб-
ника комутаційної апаратури – фірми 
«Rade Končar Kontaktori i Relei d.o.o». 
(Македонія) – компанія «Електросфера» 

пропонує комутаційну апаратуру низької 
напруги: резистивні пускачі для конден-
саторів, автоматичні вимикачі, пакетні 
перемикачі, елементи індикації тощо. 

Крім того ТОВ «Електросфера» про-
понує: стабілізатори напруги і конди-
ціонери електромережі «IREM» (Італія), 
вимірювальну і регулювальну апаратуру 
фірм «KMB» (Чехія), «ELSPEC» (Ізраїль) та 
«LUMEL» (Польща).

Уся продукція екологічно безпечна і 
відповідає міжнародним стандартам.

ТОВ «Електросфера» також надає 
такі послуги, як науково-технічні робо-
ти з дослідження основних показників 
якості електроенергії та вироблення 
рекомендацій з її економії, виготов-
лення специфічних засобів компенсації 
реактивної потужності та розподільних 
пристроїв на індивідуальне замовлен-
ня.

Конденсаторні установки, комутаційна 
апаратура, дослідження, рекомендації
ТОВ «ЕЛЕКТРОСФЕРА» (м. Київ), офіційний екслюзивний представник 
в Україні чеського заводу «ZEZ SILKO s.r.o.», пропонує засоби 
конденсаторної компенсації реактивної потужності на основі 
продукції цього підприємства.

Кабельне та будівельне Кріплення
на правах реклами

Контактна інформація
м. Харків

тел.: +38 (050) 300-12-17, +38 (057) 310-02-14
misha1@bigmir.net  www.instail.kharkov.ua
www.homut.com.ua     www.krepish.com.ua

Приватне підприємство «Інстайл» понад 10 років спе-
ціалізується на виробництві і продажу електротехнічної 
продукції.

Коробки монтажні виготовлені із самозагасного тер-
мостійкого пластику, який не підтримує горіння.

Коробки відгалуження 
і розподілу призначені для 
внутрішнього монтажу в бетон 
або цегляну стіну, а також для 
зовнішнього монтажу.

Пропонуємо також 
• пластикову кабельну 

стяжку (нейлон), кабельні хомути та інші кабельні кріп-
лення;

• світильники внутрішнього і зовнішнього монтажу;

• коробки з кришкою під автомати для зовнішнього 
встановлення автоматичних вимикачів з можливістю 
пломбування;

• клеми, нульові шини, 
наконечники;

• муфти ізоляційні і силові 
роз’єми;

• арматуру для СІП;
• щити обліку розподільні.

ОЗнАйОМТЕСь нА ВиСТАВЦІ

паКетні КулачКові  
перемиКачі та вимиКачі

на правах реклами

ТзОВ «Спамел-Електро»
79058, м. Львів, вул. Газова, 34

тел./факс: (032) 247-13-09, (066) 735-49-27
http://www.spamel.com.ua

e-mail :ds@spamel-electro.com

Українсько-польське під-
приємство ТзОВ «Спамел-
Електро» є офіційним пред-
ставником  «S. I. Spamel» в 
Україні.

Одним з основних 
напрямків діяльності 
цієї фірми, є виготов-
лення різноманітних 
типів (схем) кулач-
кових перемикачів, 
монтажних розподіль-
них наборів силових 
розеток (16-125 А) в 
комплекті з вимикача-
ми, тельферних постів, кнопкових наборів керування 
та сигналізації

®

Детальнішу технічну інформацію, а також вибір 
необхідного типу перемикача в  on-line-режимі ви 
зможете знайти на сайті: www.spamel.com.ua, або 
надіславши запит на поштову адресу: ds@spamel-
electro.com

• монтажні, розподільні набори;
• кнопки, кнопкові пости, сиг-

нальна арматура, тельферні пости;
• вимикачі, перемикачі наванта-

жень 63 А, 80 А, 125 А, 160 А;
• великий асортимент клемних 

колодок;
• монтажні коробки.

на правах реклами

Система металевих кабельних труб «VARIOFLEX» 
призначена для створення високоякісних і стійких до 
механічних руйнувань і агресивних середовищ трас. 

Застосування системи «VARIOFLEX» не вимагає вико-
ристання зварювальних робіт, що унеможливлює появу 
внутрішніх зварювальних швів з гострими краями.

• Труби металеві оцинковані та нержавіючі
• Металорукав в ПВХ-оболонці та без
• Захист силових та інформаційних кабелів  – IP54
• Швидкість та зручність монтажу
• Великий вибір фітингів
• З’єднувальні коробки з листової сталі – IP54 та IP67
• Стійкість до ударів та корозії
• Найкращі ціни
• Наявність на складі

УВАгА – нОВинКА! З’яВиЛАСя В ПРОдАжУ

Колодка клемна однополюсна 
К-95/4х25

Колодка клемна однополюсна  
К-95/4х25 призначена для гвинтового 
під’єднання мідних провідників до головної 
(магістральної) лінії електропередач частотою 
50–60 гц і напругою до 1000 В. Конструкція 
колодки дає змогу складати з кількох колодок 
потрібну кількість полюсів.

Колодка відповідає 
вимогам ДСТУ IEC 60947-
7-1:2007 «Пристрої ком-
плектні розподільні низь-
ковольтні. Частина 7-1. 
Допоміжне обладнання. 
Клемні колодки для мід-
них провідників».

Матеріал корпусу 
Trirex 3035 G10 (кате-
горія горючості V-0 за 
стандартом UL94). Кор-
пус не підтримує горіння, 

на відміну «горючих» кор-
пусів інших виробників.

Поперечний переріз 
приєднуваного провідни-
ка головної (магістраль-
ної) лінії – 16–95 мм2.

Кількість провідників 
відгалуження – 4 з попереч-
ним перерізом 4–25 мм2.

Номінальна напруга  – 
0,66 кВ.

Метод кріплення 
колодки до основи – 
двома гвинтами М5 або 
шляхом встановлення на 
35 мм DIN-рейку. 

Середній термін служ-
би – не менше 30 років.

Гарантійний термін 
експлуатації – 18 місяців 
з дня введення в експлу-
атацію.

Усі претензії й пропозиції надсилати за адресою:
Україна, 20300 м. Умань Черкаської обл.,  

вул. Радянська, 49
Публічне акціонерне товариство «Уманський завод 

«Мегомметр».
E-mail: megommetrzbut@um.ck.ua

www.megommetr.com
Телефонуйте: +38 04744 6-94-38, 3-43-10  факс: 3-32-32
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ПРОВІДНІ У ГАЛУЗІ

Розвиток науково-технічного 
прогресу останнього п’ятиріччя 
зумовив загострення проблем 
й у галузі світлотехніки. Голов-
ним інструментом їх вирішення 
стало застосування світлових 
приладів на основі світлодіодів.

Світлодіодні світлові прила-
ди мають низку суттєвих пере-
ваг над світильниками із тра-
диційними джерелами світла, 
а саме:

• низьке енергоспоживання;
• термін служби більше 

50000 год;
• немає інфрачервоного і 

ультрафіолетового випроміню-
вання;

• не містить ртуті – не пот-
рібна спеціальна утилізація;

• широкий діапазон колірної 
температури (3000–6500°К);

• високий індекс кольоро-
передачі Ra>80;

• низький рівень пульсацій 
світлового потоку <1%;

• стабільна робота світ-
лодіодів при широкому діапазоні 
коливань напруги (150–250 В);

• стійкість до багаторазових 
увімкнень та вимкнень;

• відсутність пускових струмів:
• миттєве запалювання і 

перезапалювання.
Усі ці характеристики світ-

лодіодів дають можливість 
створювати енергоефективні 
світильники, які б відповідали 
конкретним вимогам залеж-
но від сфери застосування. На 
сьогодні корпорація «Ватра» 
активно займається розроб-
кою і випуском світлодіодних 
виробів для створення сучасних 
ефективних систем освітлення 
для різних об’єктів:

• промислового призначен-
ня (вибухобезпечні і пожежо-
безпечні об’єкти, освітлення 
ТЕЦ, АЗС, об’єкти  із цілодо-
бовим освітленням, аварійне 
освітлення);

• для зовнішнього освітлен-
ня (вулиці різних категорій, 
паркове освітленні, освітлення 
зовнішніх просторів).

• для адміністративного 
освітлення (школи, лікарні, 
адміністративні приміщення);

• для комерційного освітлен-
ня (склади, супермаркети, тор-
говельні приміщення);

• для об’єктів ЖКГ.
Кожен об’єкт  (зона) освіт-

лення має свої специфічні вимо-
ги. Розглянемо їх докладніше.

1. Адміністративно-офісне 
освітлення 
Як відомо, освітлення 

адміністративних приміщень 
вимагає високої якості. Для 
цього нині здебільшого засто-
совують світильники з люмі-
несцентними лампами, а замі-
на їх на світлодіодні додатково 
забезпечує:

• економію електроенергії 
на 60% порівняно з люмінес-
центними лампами при адек-
ватному світловому потоці;

• зниження експлуатацій-
них витрат завдяки тривалому 
терміну служби (не потрібна 
заміна ламп і стартерів);

• швидкий пуск;
• низький рівень пульсацій 

світлового потоку.
Спеціальні світлорозсіюваль-

ні матеріали створюють м’яке 
розсіяне світло, що дає змогу 
застосовувати ці світильники у 
школах, лікарнях, торговельних і 
житлових приміщеннях.

З цією метою корпорація 
«Ватра» виготовляє світильни-
ки типу

ДВО 20 У-Юпітер – LED-1 - 20; 30; 40 Вт 

ДПО 25У Юпітер – 1 – LED 12; 24; 33 Вт

2. Зовнішнє освітлення
Для освітлення вулиць пар-

ків широко застосовують сві-
тильники з ртутними і натрієви-
ми лампами типу (ДРЛ, ДНаТ), 
заміна їх на світодіодні додат-
ково забезпечує:

• економію електроенергії 
завдяки високій світловіддачі 
(≥140 лм/Вт);

• малий спад світлового 
потоку впродовж усього термі-
ну служби (<70%);

• експлуатація при темпе-
ратурах від -60 до +50°С;

• високий індекс кольоропе-
редачі Ra≥80, який не забезпе-
чують лампи типу ДРЛ і ДНаТ;

• швидкий пуск, відсутність 
пускових струмів;

• захист від перенапруг і 
грозозахист;

• зменшення світлового 
забруднення простору.

Для цього ми пропонуємо 
світильники типу 

ДТУ 18 У  60, 100 Вт

ДТУ 20 У 45, 60 Вт  

ДКУ 40У 60, 90 Вт

3. Промислове освітлення
 Це – освітлення, металооб-

робних, деревообробних цехів, 
нафтопереробних заводів, 
підприємств хімічної про-
мисловості, вибухобезпечних 
об’єктів.

У кожному випадку є певні 
особливості й унікальні вимоги 
до якості освітлення. В одно-
му випадку потрібні енерго-
економічні світильники з вели-
ким терміном придатності,  а в 
іншому – з високим індексом 
кольропередачі тощо.

Нині здебільшого для освітлен-
ня промоб’єктів застосовують 
світильники з лампами типу ДРЛ 
ДРІ ДНаТ, але не всі вони можуть 
задовольнити сучасні вимоги до 
якісного й енергоефективного 
освітлення. Тому заміна цих сві-
тильників на світлодіодні додат-
ково забезпечує:

• економію електроенергії;
• відсутність стробоскопіч-

ного ефекту, що особливо важ-
ливо в цехах, де є верстати з 
обертовими частинами;

• відсутність пускових 
струмів;

• експлуатація при темпе-
ратурах від -60 до +50°С;

• можливість експлуатації 
при змінній і постійній напрузі, 
що дає можливість  застосову-
вати їх як резервне освітлення.

Для цього корпорація 
«Ватра» виготовляє світильни-
ки типу

ДСП27У -  36; 60; 100; 125; 150 Вт 

ДСП 19 Ех – 10; 16; 22; 30; 35 Вт

4. Комерційне освітлення
Нині для освітлення складів, 

супермаркетів, торговельних 
приміщень широко застосову-
ють світильники з люмінесцент-
ними лампами, які за техніко-
економічними характеристика-
ми не надають якісне й ефек-
тивне освітлення. Тому заміна 
їх на світлодіодні світильники 
додатково забезпечить:

• економію електроенергії;
• зниження експлуатацій-

них витрат;
• низький рівень пульсацій;
• високий рівень кольоро-

передачі Ra>80.
З цією метою корпорація 

«Ватра» виготовляє світильни-
ки типу 

ДСП 46У – 30; 40;  55; 80 Вт 

ДСП07В – 30; 40; 50 Вт

5. Світильники для 
житлово-комунального 
господарства
Заміна наявних світильни-

ків цього класу, в яких зазви-
чай застосовують лампи роз-
жарювання, на світлодіодні 
додатково забезпечить:

• економію електроенергії;
• значний термін служби;
• зменшення витрат на екс-

плуатацію.
Для підприємств, організа-

цій ЖКГ «Ватра» пропонує сві-
тильники типу

ДББ27У – 6; 8; 10; 12 Вт 

ДПП05В 8; 15 Вт

ДББ 37У – 6, 8, 10, 12 Вт

Отже, споживачам ми 
надаємо широкі можливості 
щодо підбору потрібного сві-
тильника, який відповідає кон-
кретним вимогам, залежно від 
зони застосування. Колектив 
тернопільської «Ватри» завж-
ди прагнув бути на передових 
позиціях розвитку науково-тех-
нічного прогресу і нині, пра-
цюючи відповідно до вимог 
часу, пропонує на міжнародній 
виставці «elkomUkraine 2015» 
сучасну продукцію із значними 
перевагами над попередніми 
аналогами – світлодіодні сві-
тильники для створення енер-
гоефективних систем освітлен-
ня.

Богдан САй, 
інженер корпорації «Ватра»

Енергоефективні системи освітлення
на ОСнОВІ СВІтЛОдІОдних ВиРОБІВ КОРПОРаЦІї «ВатРа»
 Попит на електроенергію постійно зростає. Стрімко зростають й ціни на неї. 
Водночас триває боротьба за зменшення викидів СО

2
 в атмосферу. У багатьох 

країнах прийнято суворі закони щодо ефективного використання електроенергії. не 
тримаємося осторонь цих процесій і ми в Україні,  уряд прийняв низку відповідних 
постанов, зокрема щодо заміни малоефективних світлових приладів на ефективніші 
джерела світла.

www.electrotema.com.ua
ТУТ МОжнА: 
розміщати пропозиції; 
рекламувати продукцію; 
швидко знаходити те, що потрібно
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«elcomUkraine 2015»:  
нові можливості, підтвердження лідерства

Закінчення. Поч. на с. 1

енергозбереження, кабельно-провідни-
кової продукції, світлотехніки, промисло-
вої автоматизації. Саме це обладнання 
буде насамперед затребувано в умовах 
реформування енергетичного сектора 
України. І першим реальним кроком на 
цьому шляху стало надання Україні креди-
ту Світовим банком на реалізацію «Друго-
го проекту з передачі електроенергії».

«Фінансування спрямовано на впро-
вадження механізмів гуртового ринку 
електроенергії, а також на збільшення 
конкурентоспроможності ринку елект-
роенергії шляхом подальшої інтеграції 
української мережі в Європейську мере-
жу операторів системи передачі елект-
роенергії. Це сприятиме зміцненню не 
тільки національної, а й регіональної 
енергетичної безпеки», – зазначив Чімяо 
Фан, регіональний директор Світового 
банку по Білорусії, Молдові та Україні, під 
час підписання документів про надання 
Україні позики у розмірі $378,4 млн на 
«Другий проект з передачі електроенер-
гії», яке відбулося нещодавно.

Як уже зазначалася, експонентами  
«еlcomUkraine», як правило, є світові 
лідери та провідні вітчизняні підпри-
ємства, серед яких підтвердили участь 
у нинішніх заходах компанії «Siemens 
Ukraine», «ETI Ukraine», «ДАКПОЛ», «Аплі-
сенс України», «Київприлад», «Логікон», 
«Elgama-Elektronika», завод «Лідер Елек-
трик», а також «Hakel», «Електродом», 
«LEZARD», корпорація «Ватра», «Енерго-
міра» та інші.

Ця виставка – єдина в Україні, учас-
ники якої представляють обладнання, 
технології та інновації для вирішення 

завдань енергетиків, інженерів КВП, 
інтеграторів, світлотехніків, будівельни-
ків тощо.

Організатори «еlcomUkraine 2015» 
роблять усе для того, щоб належним 
чином  репрезентувати галузь і ринок, 
створити належні умови  для спілкуван-
ня фахівців, для обговорення і пошуку 
шляхів вирішення назрілих проблем у 
галузі проблем.

Участь у цьому форумі, певна річ, 
відкриє нові можливості для розвитку, 
утвердження позицій для одних ком-
паній і дасть шанс вкотре на високому 
рівні підтвердити лідерську репутацію 
іншим.

Одночасно з «elcomUkraine» відбу-
дуться виставки:

«EIA: електроніка і промислова авто-
матизація»,

«ТехноПривод» – промислове облад-
нання для виробничих підприємств,

«GREENEXPO | Альтернативна елект-
роенергетик».

«Незалежна теплоенергетика»

детальнішу інформацію про заходи  
в «КиївЕкспоПлазі» впродовж  
21–24 квітня можна отримати   

на сайті www.elcom.ua.

Використання програмова-
них логічних контролерів (ПЛК) 
в конкретному виробі визначе-
не в основному функціональ-
ним насиченням системи авто-
матизації установки або проце-
су (вводів-виводів, наявністю 
комунікаційних портів, мож-
ливістю розширення вводів-
виводів, об’ємом пам’яті ПЛК, 
а також необхідністю і обся-
гом графічного представлення  
процесу в місці встановлення 
контролера).

«PLC Unitronics» застосовані 
для автоматизації технологіч-
них процесів приготування 
рідких лікарських форм (сиро-
пи, настоянки), ін’єкційних 
препаратів (ампульне і кар-
пульне виробництво), твер-
дих лікарських форм (таблет-
ки), м’яких лікарських форм 
(МЛФ)  – мазей.

Було зокрема автоматизо-
вано.

1. Три лінії приготуван-
ня ін’єкційних препаратів на 
дев’яти ПЛК моделі V1210, 

зв’язок за протоколом 
MODBUS, візуалізація і керу-
вання за допомогою інтерфей-
су CANBUS, ETHERNET- Web 
Server, FTP Client на базі ПЛК.

2. Лінія приготування сиропів 
на базі чотирьох ПЛК моделі 
V570 і одного V350, зв’язок за 
протоколом MODBUS, візуалі-
зація і керування за допомогою 
інтерфейсу CANBUS, ETHERNET.

3. Лінія приготування 
МЛФ  – два ПЛК.

4. CIP-мийка обладнання на 
ПЛК V350, зв’язок за прото-
колом MODBUS, візуалізація і 
керування за допомогою інтер-
фейсу CANBUS, ETHERNET.

5. Підготовка сирови-
ни для виробництва твердих 
лікарських форм.

6. Установка приготуван-
ня води, охоложеної на базі 
одного V570, зв’язок за прото-
колом MODBUS, візуалізація і 
керування за допомогою інтер-
фейсу CANBUS, ETHERNET.

Контролери виконують різні 
функції, найпоширеніші з яких:

• керування автоматичним 
режимом,

• керування за рецептами,
• система багаторівневого 

доступу в тому числі RFID,
• вимірювання і регулюван-

ня температури,
• керування частотни-

ми регуляторами двигунів за 
PID-законом із автоматичним 
налаштуванням,

• архівування даних,
• візуалізація процесу,
• застосування ПЛК у вибу-

хонебезпечних приміщеннях,
• об’єднання декількох ПЛК в 

єдину систему для створення лінії 
приготування за посередництвом 
комунікаційних протоколів.

Найсуттєвішими перевага-
ми «Unitronics», завдяки чому ці 
контролери можуть зацікави-
ти інженерів, які займаються 
локальною автоматизацією, є:

1. OPLC – єдина система ПЛК 
і людино-машинногоінтерфейсу 
(ЛMI) (панель оператора) і вводу, 
виводу (для окремо взятих моде-
лей), завдяки чому спрощуєть-

ся процес створення програми 
керування (немає тегів для пере-
дачі між ПЛК і ЛMI).

2. Єдине середовище для 
програмування ПЛК і ЛMI.

3. Наявність готових функ-
ціональних блоків.

4. Апаратний PID-регулятор 
(декілька).

5. Багатий функціонал!
Наявність безкоштовного 

ПЗ для створення програми 
керування, архівування та візу-
алізації, своєю чергою, суттєво 
зменшує витрати на автомати-
зацію процесу або обладнання. 
Здебільшого створення SCADA-
системи необхідне, але дуже 
дороге, у разі ж використання 
«PLC Unitronics» проект можна 
істотно здешевити, створивши 
зручний графічний інтерфейс на 
ЛMI самого OPLC, і як наслідок, 
під’єднання до цього OPLC без-

коштовної програми REMOTE 
ACCESS, що працює за принци-
пом «віддаленого адміністру-
вання» (RDC), а також безкош-
товного програмного продукту 
DATAXPORT для архівації даних, 
таким чином необхідність у 
додатковій SCADA менша.

Цей підхід застосовується до 
об’єктів малої та середньої авто-
матизації, що суттєво зменшує 
час на розробку ПЗ. Це істотно 
позначається на часі введення 
в експлуатацію об’єкта автома-
тизації і зменшує вартість авто-
матизації загалом.

Ілля ПЕТІн,  
ТОВ «Клинкманн Україна»,  

м. Київ

дмитро РАдЧЕнКО,  
ТОВ «Фармацевтична 
компанія« Здоров’я »,  

м. Харків

Контролери «Unitronics OPLC»  
на службі вітчизняної фармацевтичної промисловості

ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я» (Харків) – один із флагманів вітчизняного 
виробництва ліків. його готові лікарські форми сертифіковані за системами GMP, 
ISO9001, ISO14001. У низці завдань щодо автоматизації технологічних процесів 
на підприємстві були застосовані контролери виробництва компанії «Unitronics» 
(Ізраїль) таких серій, як JAZZ, V120, V350, V570, V1210.

Застосування «OPLC Unitronics» дало змогу суттєво полегшити життя персоналу, домогтися 
необхідної повторюваності процесу і заощадити фінансові ресурси підприємства!


