
GAZDÁLKODÁS A TÁVHÕENERGIÁVAL

Valós idejû monitoring és döntéstámogató rendszer

BIZTOSÍTJA TÖBB MINT 100 MILLIÓ OTTHON MEGBÍZHATÓ ENERGIAELLÁTÁSÁT

Hõmérséklet optimalizálás

A 7-Technoligies TERMIS rendszerének részeként automatikusan 
mûködõ Hõmérséklet Optimalizációs modul minimalizálja a 
távhõhálózat hõveszteségét és üzemeltetési költségét. A modul a 
hálózatba betáplált hõmérsékletet arra a lehetõ legkisebb értékre állítja 
be, amellyel még biztosítható a fogyasztók biztonságos hõellátása.

A hõmérséklet optimalizációs modul figyelembe veszi a hálózatban 
tárolt energiát, valamint a külsõ hõmérséklet és szélerõsség 
változásából fakadó hõigény ingadozásokat.

Üzemeltetés stabilizálása és költségmegtakarítás
Az automatikus hõmérsékletoptimalizálás az eddigi tapasztalatok alapján mintegy 10%-

kal csökkenti a hõveszteséget, s ezzel nem csak a gazdaságosság növekszik, hanem 
mérséklõdik a CO  kibocsátás is.2

A modul teljes mértékben képes illeszkedni a már mûködõ SCADA adatgyûjtõ rendszerhez, 
így a hálózatról gyûjtött adatok közvetlenül felhasználásra kerülnek.

A modul mûködése nem igényel kezelõi beavatkozást, automatikusan 24 órán keresztül 
biztosítja az optimális mûködést az év minden napján.

A tényleges hõigény biztosítása
A Hõmérséklet Optimalizációs modul számára általában elégségesek a már kiépített 

SCADA rendszer által a távhõhálózatokról gyûjtött adatok, és nem szükséges további 
mérõpontok létesítése.

A rendelkezõ jelek meghatározásánál számításba veszi valamennyi, az üzemállapotot 
befolyásoló beavatkozási lehetõséget, így az elzárók nyitását, zárását, a hõforrások 
üzemmenetét és technológia paramétereit is.

Az Optimalizációs modul felhasználja a pillanatnyi fogyasztási adatok mellett a fogyasztás 
történeti adatokat is, figyelembe veszi a fogyasztás napközbeni változását, illetve hétvégi 
vagy munkaszüneti idõszakra vonatkozó fogyasztási értékeket.

A TERMIS Hõmérséklet Optimalizációs modul automatikusan letölti és felhasználja az 
Interneten érkezõ legfrissebb idõjárás elõrejelzési adatokat.

Mindezek együtt nagyon pontos optimalizálást eredményeznek.
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A TERMIS modell az alap

A Hõmérséklet Optimalizációs modul mûködéséhez
a TERMIS modellt használja.
Ez biztosítja:

 

A hálózati idõbeli viselkedésének
korrekt számbavételét

A hálózatban „tárolt” hõenergia mértékének
pontos meghatározását és felhasználását
az optimalizálás során

-

A hõveszteség szakszerû számítását

Egyidejûleg üzemelõ több hõforrás
kezelését és optimalizálását.

A gyors és beruházás-hatékony bevezetést

Az energiaveszteséget akár 10%-kal,
a  C O k i b o c s á t á s t  2 - 5 % - k a l2  

csökkenti

A TERMIS BIZTOSÍTJA TÖBB MINT 100 MILLIÓ OTTHON MEGBÍZHATÓ ENERGIAELLÁTÁSÁT.
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TERMIS Operation
Egy interaktív hálózatfelügyeleti rendszert

A TERMIS Operation az adatgyûjtõ rendszer által összegyûjtött adatok felhasználásával 
elvégzett dinamikus termo-hidraulikai szimuláció eredményeit megjelenítõ, a hálózat 
viselkedését, és így a hõmérséklet optimalizálás hatását megmutatni képes interaktív 
hálózat felügyeleti eszköz.

A TERMIS Operation rendszer funkcionalitása lehetõvé teszi a hálózat áramlási, nyomás 
és hõmérséklet viszonyainak dinamikus megfigyelését, nyomon követését. Ezáltal teljes 
képet nyújt a hálózat tényleges mûködésérõl.

Mûködéséhez a meglévõ TERMIS modell közvetlenül felhasználható. Ha a hálózatról más 
rendszerben készült modell áll rendelkezésre, annak felhasználásával könnyen elkészíthetõ 
a TERMIS modell.

A TERMIS Operation modul bevezetése és használata nem igényli a termo-hidraulikai 
modellezés mûködésének és alkalmazásának mély ismereteit, az üzemeltetõ személyzet 
átképzését.

A TERMIS Operation modul szintén integrálható a SCADA rendszerrel.

TERMIS      TERMIS Operation      TERMIS Hõmérséklet Optimalizálás

Ma a TERMIS a legszélesebb körben elterjedt távhõhálózati szimulációs eszköz a világon.

“ A TERMIS segítségével megvalósított 
hõmérsék le t  op t ima l i zá l ás  nagyon  
eredményes számunkra. A dokumentált 
megtakarításunk megközelítõleg 1 ½ millió 
DKK (200 ezer EUR) évente”

“Évente 215 tonnával kevesebb CO -t 2

bocsátunk ki a TERMIS Hõmérséklet 
Optimaizálási modul bevezetése óta.“

“A TERMIS Hõmérséklet Optimalzációs 
modul bevezetése következtében nem csak a 
betáplálási hõmérsékletet tudtuk jelentõsen 
csökkenteni, hanem ismereteink is jelentõsen 
bõvültek saját hálózatunk mûködésérõl, 
viselkedésérõl. Ez nagyon hasznosnak 
bizonyul a napi üzemeltetési feladataink 
ellátása során.
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