
Contextul 

In amenajarea de irigatii RD108 apa este pompata 

direct din râul Sacramento. Acesta este cel mai mare 

râu din California, dar care servește si ca rută critică 

de migrație a somonului Chinook și a altor specii de 

pești protejate. Pentru prevenirea pătrunderii acestora 

în reteaua de canale de irigație, conducerea RD108 a 

fost mandatată să supravegheze trei din cele mai mari 

stații de pompare situate de-a lungul râului. 

Pentru rezolvarea problemei s-a stabilit că cea mai 

rentabilă soluție este înlocuirea celor trei stații cu o 

singură stație, protejată, cu canale interconectate. Dar 

in acest caz era necesara interventia continua a 

operatorilor pentru a controla pompele, pentru a 

menține nivelul de apă în canale și pentru a răspunde 

la cererea fluctuanta de apa. Adica mari fluctuații ale 

nivelului apei, fiind dificil să se asigure debite 

constante la punctele de consum. Funcționarea 

permanentă a pompelor ar fi reprezentat o soluție, dar 

ar fi dus la costuri inacceptabil de mari cu energia și la 

pierderi prin deversare la capatul retelei de canale. 

Vedere de ansamblu a sistemului 

Solutia

Construcția stației de pompare Emery Poundstone a 

fost finalizata in 2008. Noua statie dispune de două 

pompe cu viteză variabilă și trei pompe de 150 ML / zi 

cu viteză fixă pentru a devia apa din râu într-un bazin 

limitrof, asigurand apa pentru irigatii dar si protejand 

pestii prin cele mai moderne metode. Noua statie de 

pompare alimentează două canale primare care, la 

rândul lor, alimentează șase canale secundare. 

Rubicon a implementat soluția Network Control pentru 

gestionarea automată a pompelor, a bazinului limitrof 

și a canalelor primare. Debitul în canalele secundare 

este controlat cu stavilare FlumeGate®, operatorii 

utilizand pentru a regla debitele solutia 

SCADAConnect®, astfel încât să satisfacă cererea de 

apa din aval. 

În Canalul Nord, o stație de repompare controlată prin 

sistem SCADA de la terți a fost integrată cu soluția 

Network Control, care compensează automat 

modificările debitului generate de sistemul terț. 

Canalul Sud Canalul Nord 

Bazin amenajat 
7 stavilare FlumeGate pompe x5    2 stavilare FlumeGate 

5 pompe 

Stația de pompare 

OnEmery 

Poundstone 

SUA 
Grimes, California 

Profilul clientului 

RD108 este situat de-a lungul 

laturii vestice a râului Sacramento 

in California de Nord. RD108 este 

unul dintre cei mai mari furnizori 

de apă agricolă de pe malul 

râului, livrând apă către aproape 

19.000 de hectare de teren 

agricol, în principal culturi de orez. 

Componentele soluției 
Software 

Studiu de caz

SCADA 

Connect 
NeuroFlo 

Hardware 

Vizualizarea  

rețelei 

Rețea radio Fstavilare 

FlumeGate 

12 stavilare FlumeGate 

Punct radio principal la stația de 
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Stavilarele FlumeGate previn costurile mari cu energia electrica 

si pierderile din retelele de canale alimentate prin pompare din 

amenajarea de irigatii RD108  

Debit si nivel stabil 



Lewis Bair, Director General RD108 

Stavilarele automate FlumeGates, lucreaza 

împreună cu pompele cu viteză variabilă si 

ne-au simplificat activitatea. Prin solutia 

Rubicon menținem niveluri stabile în canal, 

cerință esențială pentru furnizarea către 

consumatorii noștri de apă la debit constant 

în timpul irigării. 

Chad Navarrot, RD108 Director exploatare 

Despre Rubicon Water 

Rubicon Water oferă tehnologie avansată care optimizeaza irigația 

gravitaționala, ceea ce asigura un grad de eficiență operațională și 

de control fara precedent, marind cantitatea de apa disponibila și 

îmbunătățind viețile fermierilor. 

Infiintată în anul 1995, societatea Rubicon Water are peste 30 mii 

de stavilare instalate în sisteme TCC in 15 țări. 

Satisfacerea cererii variabile din aval 

Sarcina cheie a solutiei Network Control este de a se asigura că se livrează debitele 

solicitate la punctele de consum, menținând nivelul de apă dorit în canalele primare. 

Software-ul NeuroFlo® coordonează și controlează miscarile stavilarelor FlumeGate 

care regularizează canalele primare și controlează si pompele, astfel încât acestea să 

furnizeze cantitatea exactă de apă necesară in rețeaua din aval. 

Atunci când nivelele din canal încep să scadă ca urmare a apei extrase la ieșirile și 

punctele de consum conectate la canalele primare, NeuroFlo trimite automat comenzi 

către stavilarele FlumeGates pentru a crește debitul în fiecare din bazinele din amonte 

și pentru ca pompele să-și modifice debitul astfel încât să fie menținut nivelul dorit. 

Rezultate 

RD108 si-a îndeplinit misiunea incredintata asigurând reducerea la minim a costurilor 

cu energia electrica, ca și a costurilor de exploatare, dar si prin reducerea drastică a 

scaparilor de pesti in canal. 

Solutia Network Control permite ca din râu să se extrage apa necesară, cu fluctuații 

de nivel reduse la minim și asigurand debitele necesare la punctele de consum. 

Nivelurile de apă sunt acum menținute pentru peste 97% din timp cu o abatere de 75 

mm fata de nivelul stabilit. Cu niveluri stabile de apă și curgeri la debite fiabile, 

operatorii de canale pot oferi un serviciu mai bun clienților din aval. 

Niveluri de apă menținute pe canalului 

Graficul 

SCADAConnect 

ilustrează modul in 

care stavilarele 

FlumeGate din 

Canalul Sud 

reglează automat 

debitul (linia 

albastră) pentru a 

menține constant 

nivelul apei în 

canal (linia verde). 

Monitorizare și control la distanță cu SCADAConnect 

Solutia software NeuroFlo controlează miscarea stavilarelor 

FlumeGates și debitul pompelor pentru a menține nivelul constant. 

Cu soluția Network Control a Rubicon, 

pompăm numai apa de care avem 

nevoie. Putem să păstrăm mai multă apă 

în râu și să economisim costurile de 

pompare. Când am decis să folosim 

produsele hardware și software Rubicon, 

am fost siguri că vor putea face față în 

situația noastră. Si nu ne-au dezamăgit. 

SCADAConnect 

permite operatorilor 

să monitorizeze de 

la distanță stația de 

pompare și să 

controleze 

stavilarele  

FlumeGates de la 

cele șase ieșiri 

enquiry@rubiconwater.com
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