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Визначена структура автоматизованої системи керування мікрокліматичними умовами в 
адміністративних приміщеннях підприємства. Підібрані технічні засоби автоматизації для 
забезпечення роботи системи в регламентному режимі. 

Ключові слова: автоматизована система керування, програмований логічний контролер, 
припливно-витяжна вентиляція, регульований параметр 
 

Определена структура автоматизированной системы управления микроклиматическими 
условиями в административных помещениях предприятия. Подобраны технические средства 
автоматизации для обеспечения работы системы в регламентном режиме. 

Ключевые слова: автоматизированная система управления, программируемый логический 
контроллер, приточно-вытяжная вентиляция, регулируемый параметр 
 

The structure of the automated climate control system in the administrative premises of the 
enterprise is determined. The technical means of automation were selected to ensure the operation of the 
system in a scheduled mode. 

Keywords: automated control system, programmable logic controller, supply and exhaust 
ventilation, adjustable parameter 
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ВСТУП 
Для продуктивної роботи в адміністративному приміщенні важливі не тільки 

якісні обладнання та меблі, а й сприятливі кліматичні умови. Комфортна температура 
і хороша вентиляція сприяють створенню атмосфери, в якій люди будуть відчувати 
себе затишно, а значить, їх діяльність буде максимально ефективною. Саме для 
вирішення цього завдання існує окремий напрямок - створення кліматичних умов і 
методи управління кліматом. З року в рік розробляється і проводиться все більше 
нового кліматичного обладнання, яке включає в себе системи опалення, вентиляції та 
кондиціонування [1-4]. Все кліматичне обладнання будівлі або приміщення 
підрозділяється на дві основні групи: основне і додаткове. До першої відносяться 
складні агрегати: центральні та дахові кондиціонери, чиллери (холодильні машини), 
фанкойли (локальні теплообмінники), локальні припливні установки. Друга група 
включає в себе обладнання, що доповнює основне (нагрівальні прилади, вентилятори, 
повітряні завіси), а також і ряд компонентів, які необхідні для зв'язку елементів 
основної системи: повітропроводи, арматура, автоматика для управління, 
трубопроводи і т. і. 

Незалежно від всіляких погодних негараздів і умов всередині будівлі 
мікроклімат в робочому приміщенні повинен відповідати комфортному для людини 
мікроклімату. Вручну забезпечити створення сприятливого мікроклімату в робочому 
приміщенні практично дуже складно, тому застосовуються різні системи керування 
кліматом. Вся системна автоматика повинна функціонувати як єдиний механізм, що 
гарантується за рахунок застосування системи керування кліматом (так звані системи 
клімат-контролю) в рамках автоматизованого комплексу керування всіма видами 
опалення, кондиціонування, вентиляції, зволоження і т. і., або іншої інтелектуальної 
системи. 
 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ 
Метою  роботи є розробка та технічна реалізація автоматизованої системи 

керування мікрокліматичними умовами в адміністративних приміщеннях 
підприємства для забезпечення комфортних умов роботи для працівників. 
 

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ 
В даній роботі розглядається автоматична система керування припливно-

витяжною установкою приміщень адміністративного корпусу підприємства.  
Принцип дії система керування заснований на зборі спеціальними датчиками 

інформації про температурно-вологісні характеристики повітря в приміщеннях, 
аналізі отриманих даних та управлінні кліматичної технікою. 

Для створення комфортного мікроклімату в приміщеннях необхідно знати 
санітарні норми щодо повітрообміну в кожному окремому приміщенні. На основі 
такої інформації, можна розрахувати модель, при якій кліматична система буде 
здійснювати управління в усіх окремих приміщеннях з урахуванням досягнення 
потрібних норм [5]. Крім того, щоби правильно розрахувати алгоритм роботи 
системи, потрібно визначити: об’єм повітрообміну в кожному приміщенні; 
надходження тепла в літній період; надходження тепла в зимовий період. 

Для досягнення хорошого повітрообміну необхідно забезпечити його достатню 
інтенсивність: кількість повітря, що надходить має бути пропорційно кількості того, 
що відводиться, інакше в приміщенні створиться надлишковий тиск або розрідження. 
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Показником інтенсивності повітрообміну є його кратність, тобто відношення об'єму 
повітря, що подається або видаляється протягом 1 години, до внутрішнього об'єму 
приміщення. Для різних типів приміщень цей показник має значення, яке 
регламентується Будівельними Нормами і Правилами. При цьому слід враховувати, 
що чим більше забруднення повітря і чим вище вимоги до його якості, тим вище 
повинна бути кратність повітрообміну. 

Управління мікрокліматом базується на показаннях, які знімаються з 
відповідних датчиків (температури, вологості і багатьох інших), які фіксують все 
метеорологічні нюанси. Дані сенсори необхідно розмістити не тільки в різних місцях, 
відповідних кліматичним зонам усередині будівлі, а й на вулиці - для можливості 
збору інформації про зовнішні погодні умови. 

Для даного об’єкту керування проведено його ідентифікацію. Система 
керування припливно-витяжною установкою є системо зі штучним рухом повітря, яка 
використовує вентилятори для переміщення повітря на потрібні відстані. В установці 
повітря може піддаватись додатковій обробці – очищенню, нагріванню, 
охолодженню, зволоженню, осушенню. При одночасній роботі припливної та 
витяжної вентиляції вони повинні бути збалансованими за витратою повітря. 
Подають і видаляють повітря в приміщення по спеціальних каналах або 
повітропроводах. Схема припливно-витяжної установки наведена на рис.1. 
 

 
 

Рис 1. Схема припливно-витяжної установки зі змінною витратою повітря по 
приміщеннях (кімнатах) в залежності від потреб цих приміщень 

 

При здійсненні процесу вентиляції об’єктом керування є приміщення, які вона 
обслуговує. В них відбувається зміна параметрів через вплив зовнішніх умов та 
внутрішніх процесів. Задача системи вентиляції полягає в підтримуванні значень 
регульованих параметрів на заданому рівні. Такими параметрами для кожного 
приміщення є температура приміщення, вологість повітря в приміщені та витрата 
повітря. Припливно-витяжна система вентиляції, що розглядається може працювати 
як на осушення повітря так і на зволоження. При осушенні зайва волога видаляється. 
А для зволоження повітря використовуються спеціальні прилади – парозволожувачі, 
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що використовуються для підвищення вологості повітря в приміщеннях. В даному 
проекті застосовується парозволожувач типу – Carel HumiSteam X-Plus. Технічні 
характеристики парозволожувача наведені в таблиці 1. 
 

Таблиця 1. Основні технічні характеристики зволожувача HumiSteam 
Характеристики Параметри 

Номінальна продуктивність 8кг/год 

Максимальна споживана 
потужність 

6кВт 

Параметри електроживлення 400В, 50-60Гц, 3 фази 

Приєднання лінії пара Діаметр 30мм 

Умови роботи Від 0 до 40°С, вологість від 10 до 90%, 
без конденсату 

 

Технічні характеристики водяного нагрівача та охолоджувача припливно-
витяжної системи вентиляції наведені в таблицях 2 і 3. 
 

Таблиця 2. Характеристики водяного нагрівача припливно-витяжної системи 
вентиляції 

Параметр Значення 
Витрата повітря 5670 м3/год. 

Робочий тиск калорифера 16.8 кПа 

Потужність калорифера 101.03 кВт 

Температура припливного повітря -30/11°С 

Температура води в трубопроводі подачі 80°С 

Температура води в зворотному трубопроводі 60°С 

Вихідна температура повітря 23,1/19°С 

Витрата теплоносія 4341 л/год. 
 

Таблиця 3. Характеристики охолоджувача припливно-витяжної системи вентиляції 
 

Параметр  Значення  
Витрата повітря 5670 м3/год 

Втрата тиску 14.1 кПа 

Потужність компресора 54.58 кВт 

Температура припливного повітря. 31.5°С 

Відносна вологість 38% 

Охолоджуюча рідина R410A 

Вихідна температура повітря 11°С 

Витрата теплоносія 1307 кг/год. 

Кількість газових контурів 2 
 

В системі керування припливно-витяжною установкою реалізовані наступні 
основні контури керування: 

1. Регулювання температури повітря в приміщеннях адміністративного 
корпусу підприємства.  

2. Регулювання вологості повітря в приміщеннях адміністративного 
корпусу підприємства, а також в місцях збереження документів.  

3. Регулювання витрати повітря. 
4. Режими зима/літо, де працюють певні частини вентиляційної установки. 
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Також до керуючої функції відноситься управління продуктивністю роботи 
компресорних блоків, парозволожувачів, трьохходового крану водяного нагрівача та 
циркуляційного насосу зворотного теплоносія. 

Для забезпечення роботи система керування припливно-витяжною установкою 
використані програмовані логічні контролерів (ПЛК), що дають можливість 
програмно реалізувати необхідні закони регулювання та слугують для підвищення 
якості регулювання та надійності системи. Для керування установкою обрано ПЛК 
Danfoss МСХ08, оскільки його функціональні можливості повністю задовольняють 
вимогам до даної системи керування. Цей контролер зручний у використанні та 
обслуговуванні, має зручне програмне середовище. 

При цьому передбачено, що система керування повинна функціонувати 
повністю як в автоматичному, так і в частково в ручному режимі та забезпечувати  
сигналізацію граничних меж технологічних параметрів. 

Технологічна сигналізація застосовується для оповіщення обслуговуючого 
персоналу у наступних випадках: 

- при виході значення фізичної величини за межі, які визначають надійність 
роботи устаткування; 

- при виході значення фізичної величини за межі, які визначають 
безпечність роботи устаткування (аварійна сигналізація); 

- випередження спрацьовування технологічного захисту; 
- при відмові окремих елементів устаткування; 
- при втраті напруги у системі живлення. 

Передбачена система захисту і блокування в таких випадках: 
- виключення циркуляційного насосу в разі обмерзання нагрівача; 
- зупинка роботи вентиляторів у разі закриття заслінок; 
- неможливість роботи компресора у зимовий період; 
- неможливість одночасної роботи основного і резервного двигунів 

вентиляторів; 
- зупинка системи у разі виходу з ладу циркуляційного насосу чи приводу 

трьохходового крану; 
- зупинка системи у разі виходу з ладу компресорного блоку чи 

парозволожувача. 
ВИСНОВКИ 
Таким чином в роботі на підставі аналізу об’єкту керування визначені 

параметри контролю, регулювання, сигналізації та захисту. Підібрані технічні засоби 
автоматизації, що забезпечать якісне керування припливно-витяжною установкою. 
Застосування автоматизованої підсистеми дозволить забезпечити комфортні умови 
роботи для працівників адміністративних приміщень підприємства. 
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