Solucions de control intel·ligent en el sector de l’aigua
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1
Qui som?
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Enginyeria tecnològica especialista en solucions de gestió i control
intel·ligent per a l’optimització de processos i les despeses operatives en les
plantes de tractament d’aigua

Més de 150 instal·lacions a nivell global

DIGITALITZACIÓ

QUALITAT

SOSTENIBILITAT

OPTIMITZACIÓ

Implantació en 24 països

Visió
360°

EDAR urbanes i industrials
ETAP

ETAP Ter (España)
681.200 m3/d

2
Què és
CREAplatform ©?
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CREAplatform © és una plataforma web de Process Intelligence que permet:
FUNCIONALITATS










La connexió amb les principals variables dels processos i qualitat (on-line i off-line)
L’anàlisi i interpretació avançada de dades
El seguiment mitjançant KPI
La monitorització intel·ligent de les variables SmartMonitoring
Gestió d’ events
Gestió avançada d’alarmes
Informes automàtics
Panells sinòptics
Configuració dels mòduls de control
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INTEGRACIÓ, CONECTIVITAT i CIBERSEGURETAT

La connexió i integració amb alters funcionalitats i/o aplicatius









Integració de dades i models meteorològics i de gestió hidrológica
Integración de models hidràulics
Connexió amb dades en xarxa i en camp
Connexió amb GMAO
Connexió amb LIMS, BBDD o fulls d’Excel d’ operació
Integració de GIS
Connexión d’altres aplicacions i BBDD de gestió i/o producción
Ciberseguretat del sistema i les comunicacions
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Solucions

SOLUCIONS DE CONTROL INTEL·LIGENT EN ESTACIONS DEPURADORES - EDAR
CONTROL DE L’AERACIÓ DEL TRACTAMENT BIOLÒGIC

• Tractaments d’eliminació de matèria carbonosa o eliminació de nutrients (N,P)
• Optimització energètica
• Millora de la qualitat

CONTROL DEL TRACTAMENT BIOLÒGIC
•
•
•
•

Controls de l’edat del fang (TRC)
Control de la recirculació externa
Control de la recirculació externa
Control de l’embrutiment dels difusors d’aire

CONTROL DE L’ELIMINACIÓ QUÍMICA DE FÒSFOR
• Control de la dosificació de coagulant

CONTROL DE LA DESHIDRATACIÓ DE FANGS
• Optimització de la sequedat dels fangs deshidratats
• Reducció del consum de polímer
• Millora de la qualitat del centrat

CONTROL DE LA DECANTACIÓ PRIMÀRIA I L’ESPESSIMENT DE FANGS
• Optimització de la concentració dels fangs primaris i espessits
• Optimització energètica dels bombaments associats

CONTROL DE LA DIGESTIÓ ANAERÒBIA, CODIGESTIÓ I COGENERACIÓ
PROGNOSI , DIAGNOSI I VIRTUALITZACIÓ DE LA SENSÒRICA
Ús d’eines d’IA per la virtualització de sensòrica clau

1a JORNADA TÈCNICA DE L’AIGUA

SOLUCIONS DE CONTROL INTEL·LIGENT EN ESTACIONS DE POTABILITZACIÓ-ETAP
DIGITAL SOLUTIONS
•
•
•
•
•
•
•
•

SmartMonitoring
Meteorologia previsions i monitorització
Hidrologia previsons i monitorització
Data Analytics – Advanced reporting &KPI
Virtualització de dades (integració de dades per crear dades virtuals i KPI)
Sistemes d’Ajuda a la Decisió (DSS) i sistemes d’alerta
Visió artificial masses d’aigua
Integració dades laboratori, clients, comptadors i altres BBDD

PROCÉS & TRACTAMENT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestió de l’oferta i demanda – captació
Cloració, pre-cloració i alters desinfeccions (ozó / UV)
Formació de trihalometans (THM) i subproductes de desinfecció (SPD)
Coagulació – floculació
Filtració de sorra
Filtració carbó actiu
Gestió hidràulica fluvial
Control de decantació
Control d’espessiment
Control de la deshidratació de fangs
Optimització energètica (bombaments i dipòsits)
Gestió energètica

PROGNOSI , DIAGNOSI I VIRTUALITZACIÓ DE LA SENSÒRICA

Ús d’eines d’IA per la virtualització de sensòrica clau en l’ETAP i la xarxa de distribució
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Beneficis
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Fiabilitat i cumpliment de la qualitat

• Robustesa i seguretat
dels processos ajustant
l’operativa a la qualitat necessària i/o estratègies
d’operació determinades.
• Millora de la qualitat de l’efluent

BENEFICIS

Eficiència i estalvi energètic
•
•
•
•

Aeració 10 – 30 %
Bombaments 10 – 25%
Gestió tarifària del consum energètic 5 - 10% del cost
Gestió episodis de pluja i climatología adversa

Major capacitat de tractament

• Major capacitat de tractament de càrregues i cabals
• Estratègias de gestió de la qualitat en plantes saturades

Reducción de reactius

Plataforma de digitalització i gestió
integral
Plataforma
web
amb
personalitzades a cada usuari

sessions

• Coagulant precipitació 15 – 50%
• Fuente de carbono externo 50 – 100%
• Reducció polímer 25-40%

Reducció de la producció i la despesa de fangs
• Reducció de la producción de fangs 5 – 10%

Gestión energètica global

• Gestió i optimització del consum del conjunt
d’instal·lacions (consum, estrategia tarifària, potència
contratada, maxímetres, etc.)
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Agrair-vos tornar a disposar d’unes JORNADES DE
L’AIGUA a casa nostra!

1a JORNADA
TÈCNICA
DE L’AIGUA
intelligent
control
solutions

