
Új érték az energia megtakarításban. 
Avagy az energiaracionalizálást a gyártók akár saját magukon is kezdhetik. 

 
 A Saia-Burgess Controls Kft. forgalmaz egy és háromfázisú elektronikus, fogyasztásmérőket és az ehhez 
kapcsolódó intelligens mérésadatgyűjtő-megjelenítő berendezést. 
 Most a cég saját gyáraiba beépítésre került rendszert szeretném ismertetni. Ez az információ annyira 
friss, hogy én magam is a nyáron a helyszínen tett látogatás alkalmával győződhettem meg a részletekről. A 
technológia, természetesen nem teljesen új, de sok-sok elemében nagyon jelentős előrelépést mutat ez az 
összetett alkalmazás. A rendszerben egyébként, busz kommunikációra képes fogyasztásmérőkön túl a komplex 
energia adatgyűjtő rendszere is több helyen alkalmazásra került. 
 
 A rendszer felépítését az 1-es ábrán láthatjuk.  
 

 
1. ábra 

Bal oldalon középen a cég egyik dolgozójának a családi házába épített rendszer látható, amely 12 db 
fogyasztásmérőt és helyi MySQL adatbázis rendezést és tárolást is tartalmaz, helyi LCD kezelő és ellenőrző 
felülettel együtt. A családi házat bemutató sémaábra alatt egy másik épületben, a cég központi éttermében is 
felszerelt egy fogyasztásmérő csatlakozása figyelhető meg. Középen a cég II sz. gyáregységében felépített 
rendszer látható. 

  
Itt egy sűrített levegőt előállító 
gépcsoporton kívül a műanyag 
fröccsöntő gépek villamos 

beépítettek mérőkészüléket. Az 
egyik fogyasztásmérő beépítési 
képe látható a 4.-es ábrán. Ezeket 
az információkat a helyi LCD 
megjelenítőkön is követhetik a 
dolgozók, és természetesen mivel a 
technológia alkalmas rá ezek az 
adatok távolról, akár az internetről 
is megfigyelhetőek. Az egyik 
kompresszor pillanatnyi 

-es ábrán. 
 2.ábra 

fogyasztásának mérésére is 

fogyasztását láthatjuk a 2



 
Különleges alkalmazás az SMD szerelő soroknál elhelyezett fogyasztásmérés, amelyet (kábelezési és 
kommunikációs okokból) egy Wide Area Controller, ami egy GPRS modemmel egybeépített Saia ipari vezérlő 
közvetít a többi rendszer felé. Szintén hasonló megoldást alkalmaztak az évente több mint fél millió időrelét 
gyártó- szerelő sor mellett elhelyezett mérés is. Ez utóbbi rendszer az információit vezetékes telefonmodem 
segítségével is továbbítani tudja a központnak. 
 
 Az ábra jobb oldalán a cég I.sz. gyáregységébe felépített rendszert ismerhetjük meg. Itt természetesen a 
főelosztóba beépített 16 db mérő mellett további szinteken is találhatunk energiamérőket. A legérdekesebb 
(egyelőre talán egy picit bemutató céllal is) alkalmazás a 2. emeleti bemutatóterem kávéfőző automatájának a 
villamos fogyasztásmérése. Az itt található megjelenítő eszközök segítségével elég pontos képet alkothatunk a 
„kávékészítésről”. Személyesen figyelhettem meg, hogy amikor az egyik kolléga bedobott egy pénzérmét az 
automatába, azonnal felugrott a teljesítményfelvétel, mert az addig „pihenőben” lévő berendezés elkezdte 
melegíteni a vizet a kávé készítéséhez. A kávéfőző technológiája felett további mérő és ellenőrző készülékek 
találhatóak. A kávéfőző gép fogyasztásának grafikus képe látható a 3-as ábrán.  
 

 3. ábra 
 
Legfelül pedig az ezen rendszerek és mérések helyi megjelenítését végző S-Energy logger és különféle 
számítógépek találhatóak. Természetesen, mint minden Saia-Burgess gyártmányú energia ellenőrző rendszer, ez 
is megfigyelhető az internet segítségével.  
 
 
A cég ezen eszközök beépítésével nem csak a bemutatási 
célokat szolgálja. Mivel egyre több üzemrészt szerveznek át a 
LEAN elveknek megfelelően, ez a megoldás is segíti a 
takarékos, gazdaságos gyártást. Ami szintén ennek a 
megoldásnak az előnye, hogy így naprakész villamos 
fogyasztási adatok állnak rendelkezésre (akár gépenként is), 
ezáltal a termelékenység és a gyártási önköltségek 
ellenőrzése is biztosított. A cég előzetes számításai alapján e 
technológia alkalmazásával (és természetesen az ez által 
„indukált” megtakarítást ösztönző intézkedésekkel), több mint 
10% energia megtakarítás érhető el, ami azért a mai 
energiaárak mellett valószínűen mindenki számára mérhető 
haszon. 

  4. ábra 
 
A rendszernek egyre több hazai alkalmazása van. Egy magyarországi családi ház energia ellenőrző rendszerét a 
cégünk honlapján keresztül (Energiamenedzsment menüpont, on-line kapcsolat) is elérhetjük. 
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