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A SCADA rendszerbõl származó adatok
TMa Data Manager  segítségével 

könnyen betölthetõk a TERMIS rendszerbe.

Tökéletesebb hálózat-felügyelet
Hogyan mûködik?
A felhasználó gombnyomásra pörgetheti az adatokat elõre és 

hátra az idõben, a rendszer pedig megmutatja az egész hálózat, 
vagy a hálózat bármely pontjának, részének múltbeli, pillanatnyi 
vagy a várható nyomás, áramlás és termikus állapotát.

A SCADA rendszerrõl érkezõ aktuális adatok, valamint a 
legfrissebb idõjárási elõrejelzés adatai bekerülnek a szimulációs 
rendszerbe. Mindez együttesen lehetõvé teszi a várható fogyasztás 
elõrejelzését, még változékony vagy extrém idõjárási körülmények 
között is.

A TERMIS megmutatja a különbözõ ellátási területek, zónák, vagy 
hálózatobjektumok üzemállapotát jellemzõ adatokat. Szimulációval 
gyorsan ellenõrizheti az elzárók nyitásának vagy zárásának, a 
szivattyúk vagy fûtõegységek indításának vagy leállításának 
hatását a fogyasztók ellátására.

Egy kattintásra elérhetõ minden
A felhasználói felület tartalma, s az üzemállapot meg-

jelenítésének módja rugalmasan beállítható, ezzel 
kielégíthetõek a legkülönbözõbb felhasználói igények és 
követelmények is.

A TERMIS segítségével a felügyeleti szolgálat valamennyi tagja 
maximálisan informált és felkészült arra, hogy megoldjon bármilyen 
üzemeltetési feladatot.

Kipróbált megoldás, biztos eredmények

• A szolgáltatási minõségének javulásával egyidejûleg

   csökken az üzemeltetési költség.

• A TERMIS-be több mint 20 éves távhõhálózat

   üzemeltetési tapasztalat „épült be”.

• 18 hónapnál rövidebb megtérülés.

• Energiaveszteség több mint 10%-kal csökken.
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A TERMIS felhasználja a meglévõ eredményeket

• Korábban elkészült, meglévõ modellek,

   digitális szakági térképek betölthetõk, átkonvertálhatók.

• Felhasználja a valósidejû adatokat.

• Nyitott rendszerekkel egyszerûen integrálható.

• Kezelõi felülete könnyen tanulható és használható.

GIS / számlázó rendszer
TMModel Manager 

TMData Manager 

SCADA-rendszer

Üzemeltetés

Optimalizálás

Idõjárási elõrejelzés

Tervezés, mûszak

A halogatás veszteség
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A TERMIS segít megfelelni a kihívásoknak

A TERMIS dinamikus termo-hidraulikai szimuláció elvégzésére 
alkalmas hálózatmodellezõ program, melynek segítségével 
statikusan, illetve az idõbeli viselkedést követõ módon vizsgálhatók 
távhõhálózat áramlási, nyomás és a termikus viszonyai. Más 
rendszerektõl eltérõen a TERMIS valós idejû adatokat használ az 
aktuális állapot elemzéséhez és nyomon követéséhez. Ez lehetõvé 
teszi a felhasználó számára jobb és hatékonyabb döntések 
meghozatalát, és ezáltal egyszerre növelheti a szolgáltatás 
minõségét és a gazdaságosságát.

A TERMIS könnyen és költséghatékonyan integrálható bármilyen 
nyitott rendszerbe. A TERMIS felhasználói számára folyamatosan 
elérhetõ a fejlesztõ és a rendszerintegrátor cégek alkalmazottainak 
a távhõenergia-rendszerek terén szerzett átfogó tudásán és 
tapasztalatán alapuló támogatási szolgálata.

Távhõszolgáltatók üzemeltetési gyakorlatában elterjedt, hogy 
hosszú idõn keresztül állandó értéken tartják a betáplálási 
hõmérsékletet figyelmen kívül hagyva a tényleges fogyasztás napi 
ingadozását. A TERMIS Hõmérséklet Optimalizáló modulja képes a 
betáplálási hõmérséklet optimalizálására, mely az energia-
veszteség számottevõ csökkenéséhez, ennél fogva jelentõs 
megtakarításhoz vezet.

A pillanatnyi fogyasztási igény, illetve fûtõmû és a hálózat 
üzemállapotának valós idejû adatai nélkül távhõszolgáltatók 
számára valódi kihívást jelent, hogy gyorsan és hatékonyan 
reagáljanak a körülmények megváltozására.

Az üzemeltetési és mûködési elõírások egyre összetettebbek és 
egyre terjedelmesebb dokumentáltságot igényelnek. További 
elvárás a távhõszolgáltatókkal szemben, hogy csökkentsék az 
energiafogyasztást és a CO  kibocsátást.2

Egy másik alapvetõ kihívás az energiaveszteség minimalizálása. 
A legtöbb távhõszolgáltató állandó betáplálási hõmérsékletû 
üzemmenetet alkalmaz annak ellenére, hogy a fogyasztói hõigény 
és az idõjárási körülmények közben gyakran jelentõs mértékben 
változnak.

Számos szolgáltató jelentõs beruházások árán SCADA 
rendszereket épített ki. Ez ugyan lehetõvé teszi a hálózat részleges 
felügyeletét, de nem nyújt teljes képet az egész hálózatról és nem ad 
lehetõséget arra, hogy elõzetesen szimulációval ellenõrizzék a 
változások és/vagy üzemtani beavatkozások hálózatra gyakorolt 
hatásait.

A távhõszolgáltatók beruházásainak durván 20%-a fûtõmûvekre 
fordítódik. A fennmaradó 80% a hálózatra jut. Ennek ellenére a 
legtöbb távhõszolgáltatónak nincs, vagy alig van információja, mi 
történik az energiával azt követõen, hogy az kilépett a fûtõmûbõl.

A TERMIS lehetõséget ad az egész hálózat és a teljes 
üzemmenet hatékony és átfogó felügyeletére.

A valós idejû SCADA rendszerbõl érkezõ adatok alkalmazásával 
a TERMIS statikus tervezõ eszközbõl dinamikus döntéstámogató 
eszközzé alakítja a szimulációs modellt, amelynek használata a 
napi üzemeltetési gyakorlat részévé válik.

Ami eddig néhány hónapot vett igénybe az most néhány órán 
TMbelül elérhetõ. Amint az adatok bekerülnek a Model Manager -be 

(modellkészítõ eszköz) a szimulációs modell automatikusan 
elkészül.



TERMIS – A távhõhálózatok üzemeltetését támogató intuitív eszköz
A TERMIS segíti a távhõszolgáltató vállalatokat abban, hogy 

jobban kiszolgálják fogyasztóikat.
Az üzemállapotok pontos ismeretének birtokában oly módon 

tervezhetõk meg a hálózatbõvítések, hogy azok kielégítsék a 
jövõben várható igényeket, elkerüljék a szûk keresztmetszeteket, 
teljesítsék a törvényi elõírásokat. Mindez hozzájárul a beruházások 
optimalizálásához, a szolgáltatás minõségének és a fogyasztói 
megelégedettségnek a növeléséhez, ezzel párhuzamosan az 
üzemeltetési költségek csökkentéséhez.

A felügyeleti munkatársak rákattinthatnak bármelyik hálózati 
objektumra, hogy ellenõrizzék az ott lévõ a nyomás, áramlás vagy a 
hõmérséklet adatokat, ezáltal azonnal megválaszolhatják a 
felmerülõ szakmai, üzemeltetési vagy fogyasztói kérdéseket.

A biztonságos üzemeltetés megvalósítása érdekében bármely 
hálózati objektum bármely paraméteréhez hozzárendelhetõk 
riasztási értékek.

A gépjármû navigáció területén már bevált GPS készülékekhez 
hasonlóan a TERMIS azonnal figyelmeztet a várható üzemeltetési 
problémákra, így semmi sem kerülheti el az üzemeltetõk figyelmét.

Menü rendszerbõl
indítható valamennyi funkció

Gyors ráközelítés
Gyors navigáció

Gyors váltás
a kijelzendõ paraméterek –
nyomás, fogyasztás, hõmérséklet,
energiaveszteség, stb.
 – között.

Madártávlat nézet
a teljeskörû áttekintés
és a hatékony manõverezés
támogatására.

Adatok, adatobjektumok beszúrása
annak érdekében, hogy a kezelõ megkapja
az információt, amikor szüksége van rá.

Adatzooming a múltból
a jelenen át a jövõ várható értékeire, és viszont.

Azonnali ráállás.
Gyors navigáció
bármely hálózatobjektum
azonnali megtalálásához.

Teljesen rugalmas
irányítópult.
Navigáció és adatelérés
könnyen és tetszõleges módon:
madártávlat, pásztázás,
ráközelítés, kattintás, keresés.

A riasztások
és riasztási
események
megjelenítése.
A riasztási pontok
és paraméterek
beállíthatóak.
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Egy program, mely a vállalatot szolgálja Nincs más út.
Kiegészítõ modulok
A TERMIS alapfunkciója a távhõhálózatok teljes üzemtani 

felügyelete. További kiegészítõ moduljaink használatával fokozható 
az üzemeltetési költségek csökkentése, a beruházások 
hatékonysága.

HÕMÉRSÉKLET OPTIMALIZÁLÁS
Csökkenti az üzemeltetési költségeket azáltal, hogy 

automatikusan szabályozza a betáplálási hõmérsékletet oly módon, 
hogy valamennyi fogyasztó számára biztosított legyen az 
elõremenõ hõmérséklet szolgáltatási szerzõdésben rögzített 
értéke.

A szabályozás együttesen veszi figyelembe a hálózatban tárolt 
energia mennyiségét, a fogyasztási igények és az idõjárási 
feltételek változását, valamint a szivattyúzási munka, illetve a 
hõtermelés költségtényezõit.

A betáplálási hõmérséklet szabályozása dinamikus módon 
történik.

A Hõmérséklet Optimalizálás modult alkalmazók esetében 
átlagosan 10%-kal csökkent a hõveszteség, valamint 2-5%-kal a 
CO  kibocsátás mértéke.2

SZIVATTYÚZÁS OPTIMALIZÁLÁS
Segít meghatározni az elosztó vagy szállító hálózatban mûködõ 

szivattyúk mûködési paramétereit oly módon, hogy a fogyasztók 
energia ellátásának biztosítása mellett minimalizálja az energia és a 
szivattyúzási munka költségeit.

A Szivattyúzás Optimalizálás modul alkalmazása azáltal, hogy a 
szivattyú mûködést a hatékony munkatartományban tartja akár 
20%-s szivattyúzási költség megtakarítást is eredményezhet.

HÕTERMELÉS OPTIMALIZÁLÁS
A modul komplex módon együttesen kezeli az energiatermelés, 

hõtermelés követelményeit, illetve a távhõrendszer energia igényét 
és hidraulikai lehetõségeit. Erre alapozva meghatározza a 
leggazdaságosabb üzemmenetet.
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Fogyasztók
Gyorsabb tájékoztatás,
nagyobb bizalom
• A TERMIS megnyitja az érdemi internetes
  tájékoztatás lehetõségét
• Személyre szabott tájékoztatás
  a tervezett leállásokról, illetve
  az üzemzavar elhárítás állapotáról

Üzemfelügyelet
Gyors és könnyû hozzáférés
az adatokhoz
• Az ismeretek a hálózatban tárolódnak
• Egy pillanat alatt felmérhetõ az aktuális
  üzemállapotot és megalapozott lesz a döntés

Ügyfélszolgálat
Nõ a fogyasztói elégedettség szintje
• A fogyasztói adatok könnyû és gyors
  elérése javítja az adatkarbantartást
  és a bejelentések kezelését
• A tervezett módosítások, karbantartások,
  illetve az üzemzavar elhárítás aktuális
  állapotának megjelenítése fogyasztók
  pontos tájékoztatását szolgálja

Energetika
A legjobb, leggazdaságosabb mód
megtalálása
• Az üzemállapotok részletes
  dokumentáltsága megalapozza
  a pontos számításokat
• Üzemi menetrend kidolgozása
  próbálgatás helyett méretezéssel

Management
Teljeskörû tájékozottság,
döntést támogató információk
• Percre kész információk
• A mûszaki lehetõségek
  pontos ismeretére alapuló döntések

Karbantartó szolgálat
Mindig tájékozottan…
• Az aktuális üzemállapot ismerete
  segíti a tervezést és az ellenõrzést
• A fogyasztók automatikus értesítése
  idõt takarít meg

Beruházás
A pontosság hatékonyság
• Új vezetékek, üzemi berendezések
  pontos méretezése
• Optimalizált elhárítási tervek



Egy tisztább holnapért
A TERMIS támogatási szolgáltatás
Felhasználóinknak gyakorlati tapasztalatokkal és átfogó 

hidraulikai és termodinamikai szakismerettel rendelkezõ hazai és 
külföldi mérnökeink nyújtanak segítséget a programtermékeink 
üzembe helyezéséhez és használatához. A hagyományos 
támogatási szolgáltatások mellett felhasználóink éves gyakoriságú 
meglátogatása a közvetlen tapasztalatcserét és ismeretátadást 
szolgálja. Emiatt támogatási szolgáltatásunkat a legjobbak közé 
sorolják. Támogatási szolgáltatás igényelhetõ a magyarországi 
rendszerintegrátortól, a JÁSZ-MINTA Kft-tõl vagy közvetlenül a 
fejlesztõktõl, a 7-Technologies cégtõl. További információk a 
honlapjainkon található Támogatási szolgáltatások és Gyakran 
ismételt kérdések (GYIK), illetve Frequently Asked Questions (FAQ) 
oldalain olvashatók. 

7-Technologies 
A 7-Technologies független informatikai fejlesztõ vállalkozásként 

1984-ben alakult. Elhatározott szándéka a bármilyen 
technológiával, bármilyen fogyasztói körrel, bármilyen nagyságú 
távhõenergia rendszereket üzemeltetõ cégek munkájának 
segítése, számukra hasznos programtermékek készítése és ezek 
használatának támogatása.

A programtermékek és megoldások értékesítése és 
használatának támogatása közvetlenül vagy a több mint 200 üzleti 
partnert és rendszerintegrátort magába foglaló hálózatunkon 
keresztül történik.

Termékeik segítségével a világ minden táján szolgáltató 
ügyfeleiknek lehetõségük nyílt megbízható, hatékony üzemvitel 
megvalósítására oly módon, hogy ezzel együtt csökkentették a 
költségeiket is. 

Az elsõ TERMIS programtermékek 1987-ben kezdtek mûködni. 
Azóta a TERMIS Európa, Észak-Amerika és Ázsia több, mint 500 
városának távhõenergia ellátását biztosító vállalkozások napi 
üzemeltetését támogató eszköz, melynek segítségével felügyelik 
több, mint 100 millió otthon megbízható hõellátását.

JÁSZ-MINTA Kft.
A JÁSZ-MINTA Mûszaki Informatikai Tanácsadó Kft.-t 

tulajdonosai az 1994-ben alapított CSÉM-INFORG Kft.-bõl 
profilszétválasztás miatt hozták létre 2006-ban. Azóta folyamatosan 
és töretlenül a TERMIS programtermékek hazai megismertetésével, 
a magyar nyelvi programváltozat és dokumentáció elkészítésével, 
magyarországi referencia helyek kiépítésével foglalkozik.

Tevékenységünk nyomán a Miskolci Egyetem nappali tagozatos 
energetikai és informatikai hallgatóinak tanrenden belül van már 
lehetõségük a TERMIS alkalmazást megismerni és önálló 
feladataikban, diplomamunkáikban ismereteiket a gyakorlatban is 
alkalmazni.

Partnereinkkel azon dolgozunk, hogy pilot-projektjeink 
eredményeit minél hamarabb a távhõszolgáltató szakma elé 
tárhassuk, bemutatva ezzel, hogy a magyar távhõszolgáltatók is 
képesek elérni a világelsõ társaik eredményeit.

7 Technologies   Telefon: +45 (45) 900 700   E-mail: sales@7T.dk vagy support@7T.dk   Web: www.7T.dk

JÁSZ-MINTA Kft.   Telefon: +36 (57) 430-317   E-mail: termis@jaszminta.hu vagy support@jaszminta.hu   Web: www.jaszminta.hu


