Koszty związane z utrzymaniem komfortu cieplnego mogą
stanowić do 50% budżetu przeznaczonego na obsługę
budynku. Optymalizacja zużycia energii jest ważnym czynnikiem
szczególnie w przypadku klienta sieciowego. Wiele firm
i użytkowników rozważa modernizację swoich istniejących
obiektów. W analizie ryzyka biorą pod uwagę m.in. problemy
związane z wyłączeniem obiektu z eksploatacji i koszty
wdrożenia nowego rozwiązania. Rentowna inwestycja powinna
przynosić oszczędności większe niż lokata bankowa
przy okresie zwrotu nie przekraczającym czasu amortyzacji
urządzeń mechanicznych. W praktyce oznacza to, że inwestycje
oszczędnościowe powinny mieć rentowność większą
niż 13% i okres zwrotu krótszy niż 10 lat.

Firma Schneider Electric znając doskonale
wyzwania eco rynku postanowiła wyjść
naprzeciwko tym problemom. Wprowadziła
na rynek innowacyjne rozwiązanie nazwane
SmartStruxureTM Lite, dedykowane dla rynku
małych i średnich instalacji.

EnOcean to technologia dla prostych aplikacji.
Nie wymaga specjalnego konfigurowania.
Urządzenia EnOcean często nie potrzebują
zasilania zewnętrznego. Komunikacja odbywa
się na zasadzie punkt-do-punktu.

Rozwiązanie SmartStruxureTM Lite
to odpowiedź na największe wymagania
rynku oszczędności energetycznych.

ZigBee to zaawansowany standard. Potrafi
on sam konfigurować sieć oraz nadawać nowe
ścieżki transmisji danych w przypadku awarii
jednego z uczestników sieci. ZigBee wymaga
inżynierskiej konfiguracji, ale za to pozwala
przesyłać szczegółowe dane np. o wartości
zużycia energii, zmianie trendu temperatury,
czy zmianie natężenia oświetlenia.

Przewagą rozwiązania SmartStruxureTM Lite
jest wsparcie dla dwóch najpopularniejszych
standardów komunikacji bezprzewodowej
EnOcean i ZigBee. Nie ograniczając się
do jednego standardu, Klient mam swobodę
w wyborze rozwiązania bezprzewodowego
w zależności od potrzeb.

Rynek docelowy m. in.:
• Małe i średnie budynki komercyjne
• Mniejsze biura, szkoły, sieci sklepy detaliczne
• Mniejsze hotele, motele, pensjonaty

SmartStruxureTM Lite to też konfiguracja
i wizualizacja parametrów środowiskowych
zarządzanych obiektów. SmartStruxureTM Lite
jest wyposażony w rozwiązanie WebBMS
– które daje możliwość dostępu do systemu
z dowolnego miejsca na świecie, zarówno
dla obsługi technicznej, jak i zarządu
(z odpowiednimi uprawnieniami dostępu).
SmartStruxureTM Lite zbudowany jest
w oparciu o procesor ARM 400 MHz,
pamięć Flash 2 GB i pamięć RAM 68 MB,
tak jak w dzisiejszych telefonach komórkowych.
Umożliwia to pełną swobodę dla programistów.
Język programistyczny LUA (ogromnie znany
na świecie dzięki grze Counter Strike),

daje nieskończone możliwości w budowaniu
strategii sterowania, zarządzanie
oraz optymalizacji zużycia energii.

• Instalacja komfortu cieplnego – sterowanie
komfortem w kawiarni powinno opierać
się na regulatorach z rodziny SE8000
lub/i SE7000, które pozwalają
na bezinwazyjną integrację z systemem
nadrzędnym za pośrednictwem
bezprzewodowego protokołu ZigBee.
W przypadku zastosowania SE8000
wymagany jest moduł przekaźników
serii SC3000, zlokalizowany
przy klimakonwektorze.

SmartStruxureTM Lite jest też przystosowany
do pracy z aplikacjami korporacyjnymi
oraz rozwiązaniami typu chmura, dodatkowo
rozwiązanie zostało wzbogacone o wsparcie
dla otwartych standardów IT jak oBIX (XML).
Dzięki rozwiązaniu SmartStruxureTM Lite
inżynierowie i klienci mają dostęp do wszystkich
narzędzi programistycznych bez dodatkowych
opłat. Nie ma potrzeby „ściągać” żadnych
aplikacji, ponieważ narzędzia programistyczne
są wbudowane w sterownik, a inżynier
ma do nich dostęp poprzez przeglądarkę
internetową.

• Instalacja oświetlenia – umożliwia
użytkownikowi załączanie każdego
obwodu oświetleniowego, jak również
jego płynne sterowanie. Zastosowanie
bezprzewodowych przycisków serii
LSS1002004x w oparciu o protokół

L.p. Numer produktu

W przykładowej kawiarence przewiduje się zastosowanie sterownika zarządzającego
z serii MPM-GW/UN. Urządzenie to będzie odpowiedzialne za obsługę wszystkich urządzeń
peryferyjnych w pomieszczeniu. Architektura systemu może wyglądać w następujący sposób:

Narzędzia programistyczne
w sterowniku – konfiguracje
bez wychodzenia z domu

• Monitoring elektryczny – monitoring
parametrów sieci elektrycznej jest
możliwy za pośrednictwem otwartego
protokołu Modbus. Zastosowanie
szyny komunikacyjnej SmartLink
umożliwia monitorowanie jak również
sterowanie aparaturą modułową serii
Acti9, np. wyłączniki różnicowoprądowe
oraz wyłączniki Reflex iC60. Ponadto
integracja liczników serii iEM3255, iON6200,
PM3255, PM750 pozwala na pomiar:
prądu, napięcia, zużycia energii po bardziej
zaawansowane parametry.

Przykładowe zestawienie urządzeń

Przykładowe rozwiązanie - kawiarnia

Teraz również
budynki o niewielkiej
powierzchni mogą
być efektywnie
sterowane
i monitorowane
obniżając tym samym
koszty eksploatacji
obiektu.

EnOcean daje komfort takiego sterowania.
Przycisk można zamontować w dowolnym
miejscu na ścianie, szkle lub może stanowić
element mobilny.

Oprogramowanie

StruxureWare™ Building Expert

Dostęp do wizualizacji
z dowolnego miejsca
na świecie

Harmonogramy
czasowe pilnują godziny
włączenia i wyłączenia

Opis urządzenia

Ilość

1.

MPM-UN-DI4-5045

Sterownik z protokołami: EnOcean, ZigBeePro, Modbus; wejścia 6UI, wyjścia: 4AO, 2DO;
interfejs WEB z Building Expert; BACnet/IP; CANbus; 24V

1

2.

MPM-GW-DI0-5045

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

1

3.

SE7350C5545P

Regulator SE7350C do klimakonwektora z czujnikiem wilgotności, PIR i protokołem ZigBeePro

1

4.

SER8350A5P00

Regulator SER8350A do klimakonwektora z czujnikiem wilgotności, PIR i protokołem ZigBeePro,
obudowa w kolorze srebrnym, panel przedni srebrny

1

5.

SC3514E5045

Moduł przekaźników SC3514E5045, 5RO, wyjście 7 VDC do czujnika obecności, 4BI

1

6.

LSS10020048

Przycisk podwójny do załączania obwodów z protokołem EnOcean

2

7.

LSS10020054

Odbiornik 1 przekaźnikowy 230V/50Hz, dopuszkowy z protokołem EnOcean

2

8.

METSEPM3255

Miernik parametrów sieci z Modbus

1

9.

A9XMSB11

Szyna komunikacyjna Smartlink

1

10.

A9A26897

Styk iOD+SD 24VDC do sygnalizacji iC60, ilD, ARA, RCA, iSW-NA

2

11.

A9C61210

Wyłącznik Reflex iC60N charakterystyka B, 10A, 2P

1

Świeci tylko
gdy trzeba

Moduł przekaźnika

Moduł
przekaźnika

Sterownik zarządzająco
-wykonawczy (MPM-UN)

Klient bez kucia
ścian ma możliwość
stworzenia systemu
sterowania
klimatyzacją,
oświetleniem
i monitoringu
zużycie energii.
Podstawą
rozwiązania są
wielofunkcyjne
urządzenia
zarządzania (MPM),
które łączą w jednym
urządzeniu:
programowalny
sterownik, bramki
i serwer sieci Web.

Komfort
ZigBee

Pilnuje właściwej
temperatury uwzględniając
uzyski temperatury
od słońca i ludzi

Oświetlenie
EnOcean

Kontroluje temperaturę
nie więcej nie mniej niż
w normach (19-25OC)

Włącznik EnOcean

Włącznik EnOcean
Regulator SE7000

Rozdzielnica Pragma

Regulator SE8000

Zalety rozwiązania SmartStruxure™ Lite:

O Schneider Electric

• Łatwa i otwarta komunikacja – możliwość kompatybilności z otwartymi
protokołami: BACnet® MS/TP, Echelon LonTalk®, Wireless ZigBee®
i LonWorks® infrastructure

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 w roku 2011 grupa uzyskała 24 mld Euro przychodów
ze sprzedaży w 2013 roku. Ponad 150 000 pracowników Schneider Electric aktywnie
angażuje się w to, aby pomagać zarówno jednostkom, jak i organizacjom „Korzystać
w pełni ze swojej energii”.

• Komunikacja bezprzewodowa
• Niższe koszty instalacji
• Znaczna oszczędność energii, wzrost komfortu dla użytkownika budynku
• Pełna kontrola nad instalacjami HVAC
• Efektywne rozwiązanie zarówno dla nowych i i istniejących instalacji

Przykładowe kolory regulatorów

SE7000

SE8000

SE8000

Więcej informacji na:
www.schneider-electric.pl

Adres firmy:
Schneider Electric Polska Sp. z o.o
ul. Konstruktorska 12,
02-673 Warszawa,
tel.: +48 22 511 82 00,
fax: +48 22 511 82 02
Centrum Obsługi Klienta
tel.: +48 801 171 500 lub +48 22 511 84 64
e-mail: poland.helpdesk@schneider-electric.com
www.schneider-electric.com
SE8000

SE8000

SE8000

SmartStruxureTM Lite

Automatyka małych i średnich budynków
Szkoła, sklep, biuro, kawiarnia z automatyką dotąd niedostępną.
Innowacyjne i niedrogie rozwiązanie dla mniejszych i średnich
instalacji - budynki o powierzchni poniżej 10.000 m2.

