Nowoczesna szkoła powinna zapewnić swoim uczniom poczucie
bezpieczeństwa, ale także odpowiednie warunki umożliwiające
wszechstronny rozwój. Dziś ulepsza się programy nauczania,
modyfikuje się treści i metody kształcenia. Nie można zapomnieć,
że komfortowe warunki panujące w pomieszczeniach
przeznaczonych do nauki również mają ogromny wpływ na łatwość
i jakość przyswajania wiedzy czy zdolność koncentracji.

Instalacja centralnego ogrzewania jest
zazwyczaj wyposażona w grzejniki płytowe
lub członowe, wyposażone w zawory
z głowicami termostatycznymi. Temperatura
w salach dydaktycznych jest regulowana
wyłącznie w oparciu o nastawę na głowicy
termostatycznej, bez możliwości korekty
lub wyłączenia ogrzewania w przypadku
nieobecności ludzi i/lub otwarcia okien
i bez możliwości zdalnego sterowania.

Innowacyjne rozwiązanie SmartStruxure™ Lite, wprowadzone
na rynek przez firmę Schneider Electric, pozwala na ustalenie
parametrów komfortu w taki sposób, aby samo przebywanie
w szkole sprzyjało efektywnej nauce. Co więcej, stworzenie
odpowiedniego komfortu cieplnego czy oświetlenia w klasach
szkolnych bezpośrednio wpływa na zmniejszenie kosztów
operacyjnych dla samorządów. W przykładowym obiekcie szkolnym,
składającym się z minimum 16 pomieszczeń do nauki, koszty
utrzymania budynku kształtują się na poziomie około 300 tysięcy
złotych. Koszty zużycia energii (ciepło i energia elektryczna)
stanowią około 50% wydatków związanych z utrzymaniem takiego
budynku. Po modernizacji szkoły i wdrożeniu rozwiązania
SmartStruxure™ Lite szacuje się, że oszczędność w oświetleniu
może wynieść około 30%, a w zakresie grzania nawet 40%.

Przykładowe rozwiązanie dla szkół

Budynki szkolne w większości zaliczane
są do grupy obiektów małych i średnich
(o powierzchni poniżej 10 000 m2),
wolnostojących, jedno-, dwulub trzykondygnacyjnych.
Obiekty edukacyjne posiadają własne źródło
ciepła przeznaczone dla potrzeb centralnego
ogrzewania i podgrzewu ciepłej wody
użytkowej – kotłownię lub węzeł cieplny.
Kotłownia lub węzeł cieplny są zazwyczaj
wyposażone we własny układ automatyki
umożliwiający regulację temperatury zasilania
c.o. w funkcji temperatury zewnętrznej
(tzw. regulacja pogodowa) i regulację
stałowartościową temperatury c.w.u.
Z reguły poszczególne obiegi c.o. (np. dla sal
lekcyjnych, sali gimnastycznej, pomieszczeń
administracyjnych) nie są regulowane
przez automatykę źródła ciepła.

Rynek docelowy:
• Budynki szkolne
• Małe i średnie budynki komercyjne

Użytkownik nie ma wpływu na harmonogram
i parametry pracy źródła ciepła, które
wynikają z nastaw sterownika źródła ciepła,
wprowadzonych przez firmę serwisową.
W przypadku kotłowni gazowej na przyłączu
gazu do budynku jest zainstalowany
gazomierz, będący własnością zakładu
gazowniczego, bez możliwości zdalnego
odczytu przez użytkownika obiektu.
W przypadku węzła cieplnego po stronie
przyłącza ciepłowniczego jest zainstalowany
ciepłomierz, bez możliwości zdalnego
odczytu przez użytkownika obiektu.

Instalacja oświetlenia jest wyposażona
w standardowe oprawy ze świetlówkami,
bez możliwości regulacji natężenia oświetlenia.
W klasie sterowanie poszczególnymi oprawami
odbywa się przy pomocy tradycyjnego
łącznika 1-biegunowego. Nie jest przewidziane
automatyczne wyłączenie oświetlenia
w przypadku nieobecności uczniów.

Architektura systemu wyglądałaby w następujący sposób:
• Instalacja ogrzewania – grzejniki należy
należy zainstalować czujnik natężenia
wyposażyć w siłowniki, okna powinny
oświetlenia, który mierzy aktualną
posiadać klamki lub kontaktrony
wartość oświetlenia. Jeżeli na zewnątrz
sygnalizujące stan otwarcia okna.
budynku panuje słoneczna pogoda
W klasie powinien być zainstalowany
i natężenie w pomieszczeniu utrzymuje się
regulator naścienny, który mierzy aktualną
na poziomie 300 luksów, wtedy oświetlenie
temperaturę w pomieszczeniu i porównuje
sztuczne jest wyłączone. W przypadku
ją z wartością zadaną. W przypadku
pogorszenia warunków pogodowych
różnicy temperatur następuje wysterowanie
następuje załączanie kolejnych obwodów
siłowników i otwarcie zaworów
oświetleniowych. Czujnik obecności
grzejnikowych. Ogrzewanie nie zostanie
w klasie ma za zadanie monitorować
uruchomione w przypadku wykrycia
zajętość pomieszczenia. Jeżeli nie
otwartego okna.
będzie wykryty ruch przez dłuższy czas,
to zostanie automatycznie wyłączone
• Instalacja oświetlenia – w klasie powinien
oświetlenie, natomiast ogrzewanie przejdzie
być zamontowany bezprzewodowy
w tryb oszczędzania energii standby
przycisk podwójny, który załącza obwody
(gotowość).
oświetleniowe. Ponadto na suficie

Zastosowanie rozwiązania opierającego się na produktach SmartStruxure™ Lite
w znaczny sposób ograniczy zużycie energii elektrycznej, podniesie komfort przebywania
w pomieszczeniach szkoły oraz ułatwi kompletne zarządzanie budynkiem. Umożliwi to znaczną
oszczędność kosztów eksploatacyjnych budynku bez negatywnego wpływu na komfort uczniów
czy nauczycieli.

Przykładowe zestawienie urządzeń w jednej klasie

W klasie przewiduje się zastosowanie sterownika zarządzającego z serii MPM-GW.
Urządzenie to będzie odpowiedzialne za obsługę wszystkich urządzeń peryferyjnych
w pomieszczeniu. Funkcjonalność sterownika pozwala na jednoczesne zarządzanie
wieloma klasami.

L.p. Numer produktu

Przedstawione poniżej przykładowe rozwiązanie dla pojedynczej klasy może różnić się doborem urządzeń
w zależności od istniejącej instalacji elektrycznej i infrastruktury budynku szkolnego.

Oprogramowanie
StruxureWare™ Building Expert
Dostęp do wizualizacji
z dowolnego miejsca
na świecie

LSS10020051

Sufitowy czujnik obecności 12m EnOcean

3.

LSS10020061

Przekaźnik oświetlenia ON/OFF 230 V dopuszkowy z protokołem EnOcean

4.

LSS10020048

Przycisk podwójny do załączania obwodów z protokołem EnOcean

5.

SE7200C5545P

Regulator pomieszczeniowy SE7200C z czujnikiem PIR i protokołem Zigbee Pro

6.

MZ140-24T

Siłownik termoelektryczny do zaworów VZ*08, sygnał sterujący on/off 24 V

7.

VZ208E-15BP05

Zawór regulacyjny 2-drogowy VZ208E-15BP 1.6E

8

SED-WIN-P-5045

Kontaktron okienny z protokołem ZigBee Pro

Przekaźnik
oświetlenia

Harmonogramy czasowe
pilnują godziny
włączenia i wyłączenia

Pilnuje właściwej
temperatury, uwzględniając
zyski cieplne
od słońca i ludzi

Kontaktron
okienny

Kontroluje temperaturę
w ściśle określonym
przedziale (19-25OC)

Siłownik
zaworu

Sterownik z protokołami ZigBee Pro, EnOcean, BACnet/IP, CANbus; interfejs WEB z Building Expert; 24 V

2.

Oświetlenie
EnOcean

Czujnik
obecności

Rozwiązanie
SmartStruxure™ Lite
dla szkół
Rozwiązanie
SmartStruxure™
Lite pozwala
na zarządzanie
szkołą bez kucia
ścian. Dzięki wsparciu
dla komunikacji
bezprzewodowej
koszt instalacji jest
zredukowany o prace
wykończeniowe.

MPM-GW-DI0-5045

Sterownik
zarządzający
MPM-GW

Komfort
ZigBee

Teraz również
budynki o niewielkiej
powierzchni mogą
być efektywnie
sterowane
i monitorowane,
dzięki czemu koszty
eksploatacji są niższe.

Opis urządzenia

1.

Regulator
pomieszczeniowy

Rozdzielnica Pragma

Świeci tylko,
gdy trzeba

Przycisk
podwójny

Jeden sterownik zarządzający MPM będzie
umożliwiał monitorowanie i sterowanie
urządzeniami bezprzewodowymi
w około 10 pomieszczeniach. Dokładna
liczba pomieszczeń jest uzależniona od ilości
zainstalowanych urządzeń peryferyjnych,
komunikujących się w standardzie
EnOcean i ZigBee Pro.
Obiekt typu szkoła nie posiada
rygorystycznych wymagań odnośnie
archiwizacji zdarzeń i alarmów.

Zwykle nie istnieje w takim budynku
system nadrzędny, monitorujący pracę
instalacji: sanitarnych, elektrycznych
czy teletechnicznych. W związku z powyższym
nie jest konieczne stosowanie dedykowanej
stacji operatorskiej z zainstalowanym
oprogramowaniem BMS. Rozwiązanie
SmartStruxure™ Lite pozwala na zarządzanie
całym obiektem za pośrednictwem
oprogramowania Building Expert™
wbudowanego w sterowniki serii MPM.

Poniżej przedstawiona została architektura systemu dla budynku szkolnego.

Architektura systemu dla budynku szkolnego

O Schneider Electric
Schneider Electric, globalna firma specjalizująca się w zarządzaniu energią elektryczną, oferuje
swoim klientom w ponad 100 krajach świata zintegrowane rozwiązania w wielu różnorodnych
segmentach rynku. Firma zajmuje wiodącą pozycję w dziedzinie energetyki i infrastruktury,
procesów przemysłowych, systemów automatyki budynków i centrów przetwarzania danych,
a także posiada silną pozycję i bogatą ofertę dla budownictwa mieszkaniowego. Koncentrując się
na rozwiązaniach, które przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa, niezawodności,
wydajności i efektywności energii, grupa uzyskała 24 mld euro przychodów ze sprzedaży
w 2013 roku. Ponad 150 000 pracowników Schneider Electric aktywnie angażuje się w pomoc
Klientom w realizacji hasła „Korzystaj w pełni ze swojej energii”.

StruxureWare™
Building Expert

MPM-GW

MPM-GW

Klasy
31-40

Klasy
21-30
Poziom +1
MPM-GW

MPM-GW

Klasy
11-20

Klasy
1-10

Gdzie kupić?

Poziom 0

MPM-UN

Autoryzowane Punkty Efektywności Energetycznej Schneider Electric
Sieć certyfikowanych firm EcoXpert Schneider Electric

Zarządzanie kotłownią/
węzłem ciepła
Poziom -1

Sterowanie komfortem w pomieszczeniach
powinno być powiązane z działaniem
węzła cieplnego w budynku. Dlatego
też zaleca się modernizację automatyki
węzła w oparciu o sterownik MPM- UN.
Z uwagi na to, że sterownik jest wyposażony
w wejścia/ wyjścia, to możliwe jest
monitorowanie temperatury nawiewanego
i wyciągowego powietrza oraz stanu
załączenia pomp, a także sterowanie
urządzeniami wykonawczymi, np. pompami,
siłownikami na zaworach.

W budynku są także zainstalowane
urządzenia zliczające zużycie mediów,
takich jak: woda, gaz, energia elektryczna.
Aby w pełni zarządzać mediami, należy
doposażyć poszczególne instalacje w liczniki
zlokalizowane na przyłączach. Zaleca
się stosowanie liczników pozwalających
na zdalny monitoring, czyli posiadających
wyjście impulsowe lub protokół Modbus.
Takie rozwiązanie pozwala na swobodną
integrację i efektywne zarządzanie w oparciu
o rozwiązanie SmartStruxure™ Lite.

Więcej informacji na:
www.schneider-electric.com/pl
Adres firmy:
Schneider Electric Polska Sp. z o.o.
ul. Konstruktorska 12
02-673 Warszawa
tel.: +48 22 511 82 00
faks: +48 22 511 82 02

Przyjazna
i oszczędna szkoła
Rozwiązanie SmartStruxure™ Lite dla szkół

