ITK-02
Intelligens Villamos
Teljesítménykorlátozó-adatgyűjtő
A korszerű és dinamikus villamos energiagazdálkodás egyik
leghatékonyabb eszköze. Segítségével a túllépés megakadályozható, az energia igény optimalizálható, az energia
felhasználás
számítástechnikai
pontossággal
nyomon
követhető és feldolgozható.

-

Galvanikusan leválasztott RS 232 vagy 2 vonalas RS485
adatkimenet a PC felé
Nem felejtő memória, hálózat nélkül is működő óra
Érzéketlen a hálózati zavarokra, kimaradásokra
Széleskörű, minden idényt kielégítő PC programok

Az ITK-02 programjai
A legújabb generációs Windows alapú szoftvercsomag
megnövelt
adatfeldolgozási
lehetőséggel,
könnyebb
kezelhetőségével segíti a hatékony gazdálkodást.
A készülékhez kapcsolható PC csak az adatlekérdezéshez,
feldolgozáshoz, analízisekhez szükséges, a gazdálkodási
(teljesítménykorlátozási) alapfunkciókhoz nem.
Az adatok konvertálása után Excel-lel további, tetszés szerinti
saját feldolgozások készíthetők.

EDR
Energia Diszpécser Rendszer
Az EDR a minimál kiépítésű villamos alaprendszertől a
sokcsatornás adatgyűjtő rendszerig széleskörű felhasz-nálási
lehetőséget biztosít. A rugalmas rendszer kialakítás miatt
általános adatgyűjtőként megfelelő érzékelő-jeladó
alkalmazásával bárhol alkalmazható, ahol valamilyen
fizikai jellemzőt, anyagot, (pl. villamos energia, víz, gáz, gőz,
hőmérséklet) kell mérni és regisztrálni.
A rendszer alapja a 16 csatornás adatgyűjtő egység, melyből
32 db fűzhető fel a kétvezetékes RS485 kommunikációs
portra. Az adatgyűjtő egység az általános fogyasztásmérő
digitális és analóg mérési -szint és fogyasztás- csatornáin
túlmenően a teljes villamos teljesítménygazdálkodási –ITK
kompatibilis- funkciókat is ellátja.

A legkisebbtől a legnagyobb fogyasztóig minden teljesítménydíjas helyen hatékonyan alkalmazható.
A berendezés az áramszolgáltatói főmérő impulzus és jelkimenetére csatlakozik. Ezzel biztosítható a szolgáltatói
méréssel – és számlával – a teljes együttfutás. A kapott jeleket
feldolgozva figyeli a fogyasztás alakulását és túlfo-gyasztás
esetén –a negyedóra végére várható teljesítmény alapján intézkedik, azaz a rákapcsolt fogyasztók kikapcso-lásával a
fogyasztást a beállított értéken tartja. Minden adat és esemény
gyűjtését és átmeneti idejű tárolását az ITK adatgyűjtő
egysége végez (min. 9 nap), ezért a számítógép csak az
adatgyűjtő programok használata idejére foglalt. A számítógép
egyéb idejében bármilyen más célra használható.
A rendszer alkalmazásának előnyei:
A védelemnek köszönhetően nincs túllépés és pótdíj
A felesleges lekötést megtakarítva a fajlagos költség
csökken
Az adatok kiértékelésével sokrétű PC-s feldolgozás
Rendkívül alacsony ára miatt nagyon rövid
megtérülés
Rövid műszaki jellemzők:
Magasan integrált multiprocesszoros felületszerelt
technológia
Táblaműszer kivitel sokrétű szerelési lehetőséggel
Bármilyen impulzusadós mérőhöz illeszthető
Kijelzőjén is megjeleníthető minden adat és esemény
Galvanikusan leválasztott be és kimenetek
Alapkiépítésben 4 db teljesítmény relé kimenet
További 4 db kimenetén egyedi kapcsolási szekvenciák a
felhasználó igényei szerint
Kódolt 2 vezetékes RS485 lekapcsolási jelkimenet

A diszpécseri számítógép bármilyen típusú IBM kompatíbilis
gép lehet. Mivel az adatok gyűjtését és átme-neti idejű
tárolását az EDR adatgyűjtő egysége végzi (min. 4 nap), ezért
a diszpécseri számítógép csak az adatgyűjtő programok
használata idejére foglalt. A számítógép egyéb idejében
bármilyen más célra használható.
Az EDR programcsomag a következőket tartalmazza
- Keret program
- Adatarchiváló program
- Monitor program
- Statisztikai program
- Szerviz- és beállító programok
- Számlakalkulációs program
- Adatkonverter program
- Analitika program
Az adatkonverter program segítségével a felhasználó saját
Excel-es feldolgozásokat, az analitika programmal a villamos
főmérő fogyasztás analitikáit készítheti el.

GFE
Gázfogyasztás ellenőrző rendszer
Azok a gázfogyasztók, akik 100 m 3/óra felett fogyasztanak,
teljesítménydíjas szerződést kell kötniük, azaz a fogyasztás
maximumát előre meg kell határoz-niuk. Ez a lekötés
természetesen lekötési díj fizetését is jelenti, jelentős túllépési
díj kockázatával együtt. Ezért a gázfogyasztók nagy többsége
a lekötést komoly tartalékkal határozza meg.

Hol használható?
Minden olyan teljesítménydíjas helyen, ahol a fogyasztó
elszámolási mérője (korrektora) impulzus kimenettel
rendelkezik.
Ott, ahol a fogyasztásmérő nem alkalmas a jelkiadásra,
érdemes mérlegelni a mérő cseréjének költségeit a várható
jelentős megtakarítással.

A rendszer alkalmazásának előnyei:
-

A védelemnek köszönhetően nincs túllépés, nincs pótdíj
A lekötés optimalizálható, ami közvetlen megtakarítást
eredményez,
Alacsony ára miatt nagyon gyors megtérülés,
Kezelő és felügyelet nélküli működés,
A fogyasztás –és szolgáltatói számla- állandó kontrollja,
Számítógépes lekérdezés és adatfeldolgozás lehetősége.

A GFE működésének jellemzői:
* A GFE a fogyasztó gázfogadójában elhelyezett elszámo-lási
mérő (korrektor) impulzus kimenetére gyújtószikra-mentes
leválasztással csatlakozik. Ezáltal biztosított, hogy a
gazdálkodási rendszer mérése a szolgáltatói -számlázásiméréssel megegyezzen.
* Folyamatos méréssel figyeli a fogyasztás alakulását a
lekötéshez képest. Ha a programozott paraméterek alapján
szükségessé válik az intézkedés, a készülék három kimenetén
riasztást vagy önműködő beavatkozást végez.
* Az első és második kimenete a lekötés a felhasználó által
meghatározott százalékának elérésekor lép működésbe.
A harmadik kimenet kétféle módon működhet:
a lekötött mennyiség 95%-ának elérésekor
ha a jósolt maximum meghaladja a lekötést.
* A jóslási algoritmus kétféle lehet:
az órából eltelt idő fogyasztását interpolálja
az utolsó egy perc fogyasztásából interpolál
az órából hátralevő időtartamra.
* Törölhető hangjelzés kimenet, mely minden intézkedéskor
kapcsol.
* Adattárolás:
az aktuális és az előző hónap összes órájá-nak
fogyasztásai (minden adat tartalmazza a
megtörtént intézkedéseket is)
egy év havi fogyasztásai
havi maximumok.
* Programozható paraméterek:
dátum-idő, impulzus egyenérték, lekötés,
jelzési szintek, kimenet 3 mód, jóslási
algoritmus.
* A készülék hálózati feszültség nélkül 10 évig megőrzi az
adatokat.
* Hálózatkimaratás után kezelői beavatkozás nélkül folytatja
működését.
* Soros adatkimenetén (RS232 vagy RS485) terminálprogrammal lekérdezve az adatok Excel táblázatkezelővel
feldolgozhatók, megjeleníthetők.

További információk:

1048 Budapest, Székes u. 5.
Telefon: +36-1-612-2957, +36-1-612-2981
Mobil : +36-20-932-7798
E-mail : varic@varicontroll.hu
Honlap : http://www.varicontroll.hu/

