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A jó ügyfélkapcsolathoz minõségi
eszközökre és szolgáltatásokra van szükség

Bár a fogyasztásmérők jelentős
részét az utóbbi időben a kü-
lönböző energiaracionalizálási

programok részeként nem hőköz-
pontokba, hanem magánlakásokba,
üzletekbe szerelik fel, ezért a mérő-
eszközök forgalmazóinak és így a
Comptech Kft.-nek az esetek túlnyo-
mó részében nincs közvetlen kap-
csolata a fogyasztókkal. Azonban a
forgalmazók felelősséggel tartoznak
a szolgáltató és a fogyasztó közötti
kapcsolat optimalizálásáért. Rövi-
den: ami fontos a szolgáltatóknak,
fontos számukra is (1. ábra).

Ezért úgy tűnik, hogy nem éssze-
rűtlen azt mondani, hogy a párbe-
széd a szolgáltató és a fogyasztó kö-
zött három téma körül forog:
1. Energiahatékonyság, megvizsgál-

va a költség szempontokat is.
2. Környezeti felelősség és végül, de

nem utolsósorban:
3. a fogyasztók hatékony kiszolgálása.

Ezért ezek a témák egyben a termék-
fejlesztési irányelvek is a gyártóknál.

Minden az információról szól.
Alapjában véve a mérési rendszerek
információt szolgáltatnak, amelyet a

szolgáltató arra használ, hogy kor-
rekt módon számlázhasson, hogy
jobb hozzáadott szolgáltatásokat
ajánlhasson, és hogy növelhesse a
működési hatékonyságot.

A következőkben öt példát muta-
tunk arra, hogy a Kamstrup és a kö-
zelmúltban Amszterdamban meg-
rendezett 13. Metering Billing/CRM
Europe konferencia és kiállítás tanú-
sága szerint más fejlett európai gyár-
tók mérési rendszerei és nyílt kom-
munikációs protokolljai hogyan segí-
tik a párbeszédet a szolgáltatók és a
fogyasztó között:

A fogyasztásmérők alaposan do-
kumentált pontossága nem csak
igazságos mérést tesz lehetővé, ha-
nem megerősíti a fogyasztói bizalmat
a mérési módszerrel szemben.

A mérő nagymértékű memóriaka-
pacitása lehetővé teszi az információk
akár évekre visszamenőleg történő el-
érését, így egy archívumot képez a mé-
rőeszköz a fogyasztó – akár egy család
– fogyasztásával kapcsolatosan.

A szivárgásdetektálás egy kézen-
fekvő példa a hozzáadott szolgáltatás-
ra, amit a szolgáltatók ajánlhat-
nak egy modern energiamé-
rővel és a hozzá tartozó ki-
olvasórendszerrel együtt.

A célzott tari-
fák bevezetése
befolyásolhat-
ja főleg a nagy-
fogyasztókat,
hogy hatékonyabbá
tegyék az energiafelhasz-
nálási szokásaikat.

A valós idejű ener-
giafogyasztás megjele-
nítésével, úgy, hogy közben

a fogyasztó hozzáfér a saját fogyasz-
tási adataihoz, támogatunk egy ma-
gasabb szintű energiatudatosságot.

11.. PPoonnttoossssáágg  ééss  ddookkuummeennttáácciióó
A fogyasztásmérő ugyanolyan mé-

rőeszköz, mint pl. az üzemanyagtöl-
tő vagy a mérleg a hentesnél. A vevő
bízik ezek pontosságában – ponto-
sabban muszáj, hogy bízzon –, és ép-
pen ezért a pontosság demonstrálha-
tósága kritikus jelentőségű.

A fogyasztásmérő a legfontosabb
pont a szolgáltató és a fogyasztó kö-
zötti kapcsolatban, mivel az a szolgál-
tató „pénztárgépének” tekinthető.
Pusztán az, hogy a fogyasztó gyanít-
ja, hogy a mérő nem pontos, teljesen
alááshatja a kialakult kapcsolatot, ne-
hezebbé téve azt is, hogy más kérdé-
sekről szó essen a szolgáltató és a fo-
gyasztó között.

Az energia nem megfogható, tran-
ziens termék, amelynek mérése fej-
lett eszközöket igényel. Ezért vannak
szigorú eljárások, amelyek biztosít-
ják a fogyasztásmérő pontosságát és
stabilitását. Például a hőfogyasztás-
mérő, amelyet az érvényes hazai Mé-
résügyi Törvény szerint négyévente
kötelező hitelesítésre bemutatni. 

Vagy nézzük a számlázási célra
használt átfolyásmérőket, amelyek-
nek eleget kell tenniük néhány jogi kö-
vetelménynek, a MID (Measuring
Instruments Directive; (2004/22/EC)

Mérőkészülékekre vo-
natkozó irányelv) sze-
rint először egy típus-
jóváhagyást kell meg-
szerezni. A típusjóvá-
hagyás tesztet az EN

1434-4-es szabvány sza-
bályozza, amelynek tel-
jesítése által a mérő forga-

lomba hozható az EU
területén, Izlandon,

A Comptech Kft. fõ tevékenysége, hogy több mint húsz éve
a dán Kamstrup A/S hûtési/hûtési energia, villamos- és
vízfogyasztás-mérõk és ezek mérésadatgyûjtõ rendszereinek
legújabb fejlesztési eredményeit a smart metering, smart home
koncepció támogatásával bemutassa a közmûcégeknek.

1. ábra. Kamstrup stand a Metering
Billing/CRM Europe 2011 kiállításon

2. ábra. ULTRAFLOW® 54 család, mely
maradéktalanul eleget tesz a MID-elõírásoknak
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A Smart Metering érdekében tegye meg az elsõ lépéseket

a forradalmian új, vezeték nélküli M-busz-kommunikációval ellátott

MULTICAL®21ultrahangos hidegvízmérõ beépítésével.

További információ: www.multical.hu

Norvégiában és Svájcban (2. ábra).
[2.] [3.]

A típusjóváhagyáshoz az átfolyás-
mérőnek teljesítenie kell egy 2400
órás kopási tesztet változó áramlási ér-
tékeken, egy előre meghatározott el-
járás alapján. A kopási teszt kiegészül
egy 300 órás tartóssági teszttel a név-

leges átfolyás kétsze-
resénél, hosszú élet-
tartamú mérőknél.

A típusjóváhagyás
után az átfolyásmérő
sokkal több mint 5
évre tekinthető sta-
bil mérőnek.

A mérési stabilitás
további biztosítá-
sára az AGFW
(German Energy
Efficiency Asso-

ciation for District Heating, Cooling
and CHP) egy 4800 órás tartóssági tesz-
tet hozott létre, mert mint mondják „a
különbség jó és rossz mérő között a
2400 órás teljesítmény teszt után válik
nyilvánvalóvá”.

Más gyártókkal együtt a Kamstrup
A/S is önkéntesen aláveti átfolyásmé-
rőit a AGFW Tartóssági Tesztjének, és
az eredményekről rendszeresen köz-
zéteszi a jelentéseit.

Végül a dán hatóságok – más, nyu-
gat-európai hatóságokhoz hasonlóan
– megkövetelik, hogy hatévi működés
után néhány véletlenszerűen kiválasz-
tott mérőt kiszereljen a szolgáltató a
hálózatból, és egy akkreditált mérőla-
borba szállítsa, ahol megmérik a hő-
mennyiségmérők hosszú idejű méré-
si stabilitását. Amennyiben a teszt-
eredmények az eredeti hitelesítési hi-
bahatárokon belül vannak, a mérő
újabb 6 évig működhet számlázási
mérőként. A működési időszak újabb
3 évvel hosszabbodik meg, ha az ered-
mények nem haladják meg a maximá-

lisan megengedett hibahatárt. Ha an-
nál magasabb értékek adódnak, ak-
kor az összes mérőt (nem csak a kisze-
relt mintadarabokat) ki kell cserélni.

Az akkreditált intézetek által vég-
rehajtott szigorú ellenőrzések nem-
csak az energiamérők pontosságát
garantálják, hanem lehetővé teszik a
szolgáltatók számára, hogy a fogyasz-
tók felé hiteles dokumentumokkal
alátámasszák mérőik pontosságát.

22.. NNaaggyy  aaddaattnnaappllóó--kkaappaacciittááss
A fogyasztásmérő számítóegysége

ugyanilyen fontos szerepet játszik az
ügyfélszolgálat munkájának meg-
könnyítése érdekében. A mikropro-
cesszoros technológia számos lehető-
séget kínál az információ szolgáltatá-
sára és közvetítésére. Főleg a számító-
egység kiterjesztett adatnapló kapaci-
tása járul ahhoz hozzá, hogy a szolgál-
tató ügyfélszolgálatot biztosítson.

A Multical® 402-es legújabb hő-
mennyiségmérője folyamatosan figyel
számos lényeges funkciót, mint pl. a
tápellátás meglétét, a hőmérséklet-érzé-
kelőket, eltárolja a hibakódokat, ame-
lyeket vagy magában a műszer beépí-
tett infó-adattárolójában rögzít vagy to-
vábbítja a mérőrendszernek (3. ábra).

A fogyasztási adatokat 460 napra a
napi adattárolóban mentik: egyhavi
adattárolóban 36 hónapra, és egyéves
adattárolóban 15 évre visszamenőleg.
A nagyobb méretű mérők képesek a
szivárgás, és a csőtörés detektálására is.

A megfelelő információk birtoká-
ban a szolgáltató proaktívan működ-
het, és tudatosíthatja az ügyfelekben
a szigetelési problémák megoldásá-
nak fontosságát, és figyelmeztethet
az energia helytelen felhasználására.

33.. SSzziivváárrggáássddeetteekkttáállááss
Egy hihetetlenül nagy segítséget

nyújtó eszköz a szolgáltató számára,
hogy szorosabbra fűzze a kapcsola-
tát a fogyasztóval és rendkívüli vevő-
szolgálatot nyújtson az automata mé-
rőkiolvasás, amely nem csak a kelle-
metlen és pontatlan manuális mérő-
leolvasást veszi ki a fogyasztók kezé-
ből, de ezenkívül azt a hatalmas in-
formációmennyiséget, amit a mérő
összegyűjtött, valós időben elérhető-
vé teszi a szolgáltatónak.

A szivárgásdetektálás kombinálva
szivárgásértesítéssel a világos példá-
ja annak, hogyan bővítik a szolgálta-
tók az energiaszolgáltatási alaptevé-
kenységüket kiegészítő szolgáltatá-
sokkal. A szivárgásdetektálás egysze-
rűen a kihasználása annak a ténynek,
hogy egy hőfogyasztásmérő számító-

3. ábra. MULTICAL®
402 hõfogyasztásmérõ

4. ábra. Az Oracle Utilities-alkalmazások
megoldásokat nyújtanak a közmûveknek
az intelligens fogyasztásmérés, a smart grid,
a mérõpark adatkezelése, hálózatkezelés
és a fogyasztói számlázás területén

5. ábra. Az SAP is fejlett megoldásokat kínál
a közmûvek részére
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egységhez két átfolyásmérőt csatla-
koztatva folyamatosan figyelni tud-
juk az átfolyási értékeket. Ez után a
mérő konfigurálható úgy, hogy érte-
sítsen a nem szokványos átfolyási ér-
tékekről; és egy automata mérőkiol-
vasó rendszerrel kombinálva kritikus
esetekben a főenergetikus azonnali
riasztást is kaphat akár SMS-ben is.

Ez a szolgáltatása a mérőinknek
már bebizonyította hatékonyságát
2009-ben Feldborgban (Dánia), ahol
egy eltört csővezetékből 80 °C-os víz
szivárgott egy családi ház pincéjébe.
Az eset éjjel történt és súlyos károkat
okozhatott volna a ház szerkezetében,
amennyiben a szolgáltató szervizrész-
lege nem kapott volna SMS-t. Így az
esethez mindössze 20 perccel az után
tudtak kiérkezni, hogy a hőmennyi-
ségmérő regisztrálta a csőtörést.

44.. CCééllzzootttt  ttaarriiffáákk
Az energiahatékony szemlélettel

nézve az energiamérő számos lehe-
tőséget kínál a fogyasztó energiafo-
gyasztási szokásainak a befolyásolá-
sára. Egy lehetőség ezek közül az el-
térő tarifák bevezetése. Ez lehetősé-
get nyújt a szolgáltatóknak a nyilván-
való gazdaságosság és az energiafel-
használás hatékonyságának megjele-
nítésére.

Az energiamérő csupán az adato-
kat gyűjti és elérhetővé teszi azokat,
úgymond alapanyagot nyújt a szol-
gáltató számára, hogy párbeszédbe
kezdjen a fogyasztóval a megfelelő,
hatékony és költségkímélő energia-
felhasználásról.

A mérő támogatja a többtarifás mé-
réselszámolást az által, hogy az alap-
regiszter mellett extra regiszterek is
rendelkezésre állnak a fogyasztási

adatok tárolására. Az extra regiszte-
rek konfigurálhatóak és lehetőséget
nyújtanak a szolgáltatónak, hogy
több részre osszák a teljes fogyasztást,
annak függvényében, hogy szerintük
megfelelő vagy nem megfelelő az
energiahatékonyság. A regiszterek sá-
vosan működnek attól függően, hogy
éppen mely tarifák érvényesek.

Számos paraméter létezik, amely
alapján regisztrálhatjuk az energia-
hatékonyságot. A szolgáltató alkal-
mazhat akár idő alapú tarifát, vissza-
térő hőmérséklet alapú tarifát vagy
∆t alapú tarifát.

Igazán előremutató a célzott tari-
fákkal kapcsolatban az, hogy a fo-
gyasztó a nem hatékony energiafel-
használásért magasabb árat fizet, va-
gyis nem csak az elfogyasztott ener-
gia után, hanem az energia nem meg-
felelő használata után is.

Például a Viborgi Távfűtő Művek
(Dánia) rendkívül hatékonyan hasz-
nálja a célzott tarifákat, hogy főleg a
nagyfogyasztók megtakarításokat ér-
hessenek el. Ez az üzemeltetés javára
is válik: a visszatérő hőmérséklet 1°C-
os csökkentése éves szinten majd-
nem 30 000 euró (8 400 000 forint)
megtakarítást eredményezett.

55.. AA  ffooggyyaasszzttóókk  ttaannííttáássaa,,  ttáájjéékkoozzttaattáássaa
Egy jövőbe mutatóbb módja, hogy

energiatudatos fogyasztókat kap-
junk, hogy az emberek valós időben
rálátást és hozzáférést kapjanak a fo-
gyasztási adataikhoz. A mérőrend-
szerek kommunikációs lehetőségei,
beleértve a rádiókommunikációt, a
vezeték nélküli M-buszt stb. egy
egész sor lehetőséget nyit a házon be-
lüli kommunikációban vagy a méré-
si adatok webes felületen való meg-
jelenítésben.

Tehát fontos kérdés a kommuniká-
ció és a biztosító társaságok, valamint
a nagy szoftverházak (ORACLE, SAP)
közreműködése (4., 5. ábra).

Ezért is támogatja az EU a nyílt pro-
tokollokat (vezeték nélküli M-buszt)
és a kommunikációs cégek, pl. a T-
Com csoport tagjai igyekeznek bizo-
nyítani, hogy bármely gyártó eszkö-
zeivel képesek kommunikálni (6., 7.
ábra).

Az nyilvánvaló, hogy a jelentős in-
formációmennyiség az energia fel-

használásáról nagyrészt pozitív ha-
tással van az energiatudatos felhasz-
nálásra és hozzásegít az EU 3*20-as
vállalásához. (Az Európai Unió 2020-
ra átlagosan 20%-kal kívánja csök-
kenteni az épületek energiafelhasz-
nálását, 20%-kal növelni a megújuló
energiák felhasználását és 20%-kal
csökkenteni az üvegházhatású gázok
kibocsátását.) A valós idejű adatok
nyújtása nagyon látványos és kiváló
módja a fogyasztók energiatudatos-
sá tételéhez.

Az előremutató folyamatokhoz
természetesen magyar fejlesztők is
hozzájárulnak. Örömmel fedeztük
fel a kiállításon az IPSOL Rendszer-
ház Kft. (a Prolan-csoport tagja)
standját, akik többek közt pl. olyan
okos villamos fogyasztás-mérőt mu-
tattak be, amely 29-féle trükkös véte-
lezés ellen védett (7. ábra).

Hogy a témakör mennyire fontos
a recesszió ellenére, közel 5000 láto-
gatója volt az amszterdami esemény-
nek (4488 smart metering szakértő
és 457 smart home pioner). Ez jelen-
tős növekedés 2010-hez képest, ami-
kor ez a szám Bécsben 3821 volt.

6. ábra. T-Com demonstrálja, hogy bármely
gyártó mérõeszközének mérésadatait képes
fogadni és feldolgozni

7. ábra. Ipsol Rendszerház Kft.
(Prolan-csoport tagja) kiállítási standja

DR. MACSKÁSSY PÉTER
MSc villamosmérnök

WEYWARA TIBOR
BSc villamosmérnök
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