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IoT általánosságban

Digitalizáció hatása folyamatosan növekszik a szolgáltatók mindennapjaiban

Ezzel kapcsolatos beruházások és azok megtérülési lehetősége is emelkedik



IoT megoldások

Szabad frekvencia tartomány

Víz

Távhő Villamos energia

Licenszdíjas frekvencia tartomány

Hosszabb elem élettartam Nagyobb sávszélesség, alacsonyabb késleltetés



IoT megoldások összehasonlítása

Nincs általános érvényűen legjobb megoldás, a célnak megfelelő kombinálciót kell 
keresni.  Pl. városi környezetben wM-Bus, kiterjeszve pedig LoRa/NB-IoT.



Okos távkiolvasó rendszer

READy Manager általános 
felépítése

http://www.multical.hu/Kamstrup_termekek_megfelelnek_a_GDPR_elvarasoknak.pdf
http://www.multical.hu/Kamstrup_termekek_megfelelnek_a_GDPR_elvarasoknak.pdf


– multi utility vezeték nélküli kiolvasó rendszer

– siklósi hőmennyiségmérő kiolvasó rendszer

– kecskeméti hőmennyiségmérő kiolvasó rendszer

– hipermarketek víz-, villamos fogy. mérő rendszere

– irodaházak víz-, villamos fogy. mérő rendszere

Referencia projektek



– Kaposvár vezeték nélküli okos kiolvasó rendszer

Referencia projekt

Adatok:

- 289 (+113) db mérőpont

- 5 db koncentrátor

- 10 db jeltovábbító

- óránkénti kiolvasás

- 97+ % teljesítmény



– Kaposvár vezeték nélküli okos kiolvasó rendszer

Felhasználói visszajelzés

- Mérők egyidejű kiolvasása – ez a havi energetikai adatfeldolgozáshoz alapkövetelmény, 

pontos számlázás, adatok felhasználása hálózat szimulációs modellekben

- Kézi kiolvasás többnapos procedúra, több munkavállalót leköt > ezen erőforrások 

átcsoportosítása lehetővé vált, illetve az egyre fokozódó munkaerőhiány kezelése

- Óránkénti kiolvasással mérők helyes működése mellett a felhasznált energiaigény is 

kalkulálható > megtakarítás

- Mérési adatsorok segítségével pontosabb trendek készíthetők > a takarékossági 

intézkedések hatékonyabbá válnak

- Csúcsteljesítmények folyamatos nyomon követése

Zsíros István - adatbázis kezelő:



– Kaposvár vezeték nélküli okos kiolvasó rendszer

Megtakarítási lehetőség

Zsíros István - adatbázis kezelő:

‐ Kézi kiolvasás megszűnése – bérköltség megtakarítás

‐ Pontosabb tervezhetőség – pl. új hőközpont létesítéskor kisebb költség 

‐ Működés optimalizálása – energiatermelési menetrend folyamatos kontrollja –

optimalizálása – jelentős energia megtakarítás 

‐ Mérőnkénti hibajelzés – azonnali beavatkozás lehetősége, kármegelőzés/csökkentés

‐ A mérőkészlet megújításával a mérés pontossága és megbízhatósága nő – hosszútávú

megtakarítás

‐ Komplett rendszer egy gyártótól, fejlesztés/karbantartás/hibaelhárítás - összességében 

az üzemeltetés, egyszerűbbé és hatékonyabbá vált

‐ Modern megoldásnak köszönhetően a távfűtés presztízs növekedése



READy Manager szoftver

Fűtési energia kijelzése



READy Manager szoftver

Előremenő és visszatérő hőmérsékletek



READy Manager szoftver

Analízis funkció - különböző mérő adatok összehasonlítása



READy Manager szoftver

Vízveszteség analízis



SMS és e-mail figyelmeztetés

Applikáció, web service

Fogyasztás grafikus áttekintése

Összehasonlítás más fogyasztókkal



Applikáció, web service



Adatok felhasználása energia 
menedzsment szoftverben

- Adatgyűjtés különböző mérőkből és adatkoncentrátorokból

- Felhasználás monitorozása (hűtés-fűtés, villamos mérések)

- Energia teljesítmény monitorozása és kalkulációja

- Web browser-en keresztül hozzáférés

- Előre ütemezett riportok küldése a menedzsmentnek

- Integrált adatmegjelenítés

Energia menedzsment szoftver elvárások:

Felhasználás:

- Összetett hűtési rendszer működésének monitorozása

- Az adatok alapján visszacsatolás a rendszerbe -> szabályzás, optimalizáció



Adatok felhasználása energia 
menedzsment szoftverben



Adatok felhasználása energia 
menedzsment szoftverben



Tudatos épület:
- Optimalizáció
- Reális bérlői élmény
- Reális üzemeltetői szemlélet

Mi a cél?
- A bérlők folyamatosan nyomon követhetik 

fogyasztásukat, mindennapi működésük 
következményeit -> fenntarhatóbb működés

- Fogyásztás összehasonlítása hasonló 
paraméterekkel rendelkező irodákkal

- „Nevelés” a tudatos energiafelhasználásra

Hogyan történik?

Adatgyűjtés -> Adattovábbítás -> Komplex facility
management system

Irodaház projekt, 
tudatos épület



A „teljes csomag”

Ultrahangos hőmennyiségmérő és szerviz

Okos kiolvasó hálózat tervezése 

Okos kiolvasó hálózat telepítése

Gyártói kiolvasó szoftver telepítése

Rendszerhasználat

Rendszertámogatás



„Okos” kiolvasó rendszer

Definíció (?):

Egy komplett mérési rendszer, mely magában foglalja a joghatással bíró elszámolási 
mérőt, a központi adatgyűjtő-, és feldolgozó rendszert, valamint a köztük lévő 
kommunikációs megoldásokat is … (?)

NEM!

Attól „okos” a rendszer, ha azt valós energetikai célok elérésére használják.



Köszönjük a figyelmet!

Fekete Balázs
és 

Gnám Bence


