SOZE-RSI v.120217

1 Informacje o oprogramowaniu SOZE v.120117 przeznaczonym do
regulacji, sterowania i zarządzania ciepłem w budynkach
System Optymalnego Zarządzania Energią to kompletne oprogramowanie do regulacji, sterowania i
zarządzania ciepłem w budynkach zasilanych ze zcentralizowanych źródeł ciepła takich jak ciepłownia
czy elektrociepłownia. System przeznaczony jest do wykorzystania w układach ciepłej wody, ciepła
technologicznego oraz ciepłej wody użytkowej.

1.1 Podstawowe funkcje systemu





















zapewnienie optymalnego zużycia ciepła,
bieżąca kontrola mocy pobieranej (po stronie instalacyjnej) na cele centralnego ogrzewania,
ciepłej wody użytkowej oraz ciepła technologicznego,
do regulacji węzła centralnego ogrzewania wykorzystuje się uśrednioną z wybranego okresu
temperaturę zewnętrzną dostosowaną do właściwości cieplnych budynku
w algorytmie regulacji węzła centralnego ogrzewania wykorzystuje się parametry klimatu
zewnętrznego, temperaturę wewnętrzną w budynku (opcjonalnie) oraz parametry cieplne
czynnika grzejnego i ogrzewanego,
adaptacyjne dostosowanie się do zmiennych warunków cieplnych spowodowanych
zakłóceniami zewnętrznymi i wewnętrznymi. W przypadku dużych zmian strat cieplnych
w budynku (np. ocieplenie, wymiana okien) można w prosty sposób dokonać korekty
nastawionych parametrów.
automatyczna diagnostyka stanu układu, który wykrywa awarię urządzeń automatyki
i podejmuje kroki zaradcze. Informacje o nieprawidłowościach w pracy urządzeń np. stan
wymienników ciepła,
stały pomiar i akwizycja wszystkich istotnych (ponad 50) parametrów węzła ciepłowniczego,
graficzna prezentacja przebiegów istotnych wielkości mierzonych, obliczanych i zadanych
(dane przechowywane są przez 6 ostatnich lat),
stały dostęp z dowolnego miejsca na ziemi pod warunkiem dostępu do Internetu,
zapewnienie minimalnego zapotrzebowania na moc, dzięki zastosowaniu Regulatorów
Sztucznej Inteligencji - RSI (wpływa to w sposób znaczący na opłaty za zamówioną moc co
przekłada się na koszt na rachunku),
bezobsługowy z punktu widzenia potrzeby sterowania system, dostosowujący się do
zmiennych warunków spowodowanych zakłóceniami występującymi w układzie. Układ jest
zawsze stabilny i zapewnia optymalną jakość regulacji. Nie jest to możliwe w rozwiązaniach
stosowanych dotychczas,
zapewnienie możliwie bezawaryjnej pracy,
zapewnienie komfortu cieplnego przez cały okres eksploatacji niezależnie od zmieniających się
warunków,
zmniejszone ryzyko awarii urządzeń regulacyjnych, dzięki zastosowaniu RSI oraz ciągłej
diagnostyce,
skrócenie czasu reakcji na wystąpienie awarii w obszarze węzła ciepłowniczego,
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SOZE jest zintegrowanym rozwiązaniem przeznaczonym dla jednego węzła ciepłowniczego, z
jednym oprogramowaniem zawierającym wszystkie algorytmy do regulacji, sterowania,
programowania, graficznej prezentacji i akwizycji danych oraz do obsługi zdalnej.

Użycie sztucznej inteligencji oznacza, że system uczy się przebiegu procesów fizycznych
występujących w danym konkretnym węźle dzięki czemu zapewnia optymalną regulację, sterowanie
i zarządzanie ciepłem w każdych warunkach.

1.2 Korzyści z zastosowania oprogramowania SOZE














możliwość zapewnienia dowolnych warunków cieplnych określonych przez odbiorców ciepła
(dotyczy to zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia wymaganych wartości zadanych),
możliwość znacznego zmniejszenia zużycia ciepła (nawet do 30%) w budynku przy
jednoczesnym zapewnieniu zgodnego z normami komfortu cieplnego,
możliwość znacznego zmniejszenia zużycia ciepła (nawet do 30%) w budynkach użytkowanych
okresowo w wyniku zastosowania optymalnych algorytmów sterowania przy jednoczesnym
zapewnieniu zgodnego z normami komfortu cieplnego,
możliwość zmniejszenia maksymalnej mocy zamówionej w wyniku zastosowania optymalnego
zarządzania ciepłem w ramach danego węzła,
możliwość zapewnienia wymaganej globalnej temperatury na powrocie wody sieciowej
wypływającej z węzła ciepłowniczego do miejskiej sieci ciepłowniczej,
możliwość stałego zdalnego nadzoru pracy węzła ciepłowniczego,
możliwość określenia czy węzeł pracuje prawidłowo i został właściwie zaprojektowany,
możliwość określenia konkretnych potrzeb modernizacyjnych węzła ciepłowniczego w celu
usprawnienia jego pracy,
możliwość precyzyjnego określenia przyczyny wystąpienia ewentualnej awarii, która wystąpiła
w węźle ciepłowniczym,
zapewnienie wymaganej jakości statycznej i dynamicznej układów regulacji instalacji
centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (możliwa również w układach
przewymiarowanych, źle zaprojektowanych),
zapewnienie stabilnej pracy w układach regulacji (możliwa również w układach
przewymiarowanych, źle zaprojektowanych),

1.3 Obszary w których oprogramowanie SOZE korzystnie wpływa na wydatki
związane z energią cieplną



Eksploatacyjne zużycie energii
Moc zamówiona

2 Planowany sposób realizacji przedsięwzięcia modernizacji węzła
ciepłowniczego
Proces związany z modernizacją węzłów ciepłowniczych będzie się składał z następujących etapów:


Przygotowanie obejmujące opracowanie niezbędnej dokumentacji, zamówienie aparatury
regulacyjnej oraz niezbędnych urządzeń, zaprogramowanie sterowników, przeprowadzenie
testów dotyczących działania zaproponowanych rozwiązań,
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Modernizacja obejmująca prace instalacyjne i elektryczne,
Uruchomienie dotyczące technologii węzłów ciepłowniczych oraz układów regulacji
i sterowania ciepłem, dobór optymalnych parametrów pracy, odpowiednich programów
czasowych, optymalnych algorytmów zależnych od rodzaju odbiorców ciepła,
Nadzór oraz utrzymanie w ruchu w celu zapewnienia optymalnych warunków pracy systemu
przez okres 1 roku.

Przewidywany okres modernizacji węzła ciepłowniczego w którym mogą wystąpić pewne zakłócenia
w dostawie ciepła na cele centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej jest sprawą
indywidualną z reguły nie powinien przekraczać jednego tygodnia. Oznacza to, że prace związane z
modernizacją mogą być zwykle prowadzone w dowolnym okresie niezależnie od pory roku.

2.1 Przygotowanie
Przygotowanie do modernizacji obejmuje następujące prace:








Ocenę stanu węzła oraz obsługiwanych przez dany węzeł budynków,
Opracowanie wytycznych do modernizacji.
Opracowanie specyfikacji urządzeń automatyki dla danego węzła ciepłowniczego,
Zakup wymaganych urządzeń automatyki,
Konfigurację zakupionych urządzeń automatyki,
Projekt i budowę rozdzielni elektrycznej,
Przygotowanie zestawu sterownikowego (złożenie, konfiguracja, instalacja oprogramowania
3rd party, instalacja i wstępna konfiguracja oprogramowania SOZE).

2.2 Modernizacja
Proces modernizacji węzła ciepłowniczego można podzielić na trzy następujące po sobie etapy:




Modernizacja instalacji c.o/c.t., c.w.u,
Modernizacja elektryczna,
Instalacja urządzeń automatyki.

2.2.1 Modernizacja hydrauliczna instalacji c.o/c.t., c.w.u.






Przygotowanie prefabrykatów do zamontowania w węźle (dyfuzory, konfuzory, kołnierze),
Wspawanie mocowań do czujników temperatury w wyznaczonych miejscach i montaż
czujników temperatury,
Montaż przepływomierzy we wskazanych miejscach,
Montaż zaworów regulacyjnych we wskazanych miejscach,
Montaż zaworów zwrotnych przy pomach obiegowych/cyrkulacyjnych (jeżeli zachodzi taka
potrzeba),

2.2.2 Modernizacja elektryczna



Montaż rozdzielni elektrycznej,
Okablowanie węzła ciepłowniczego (wyznaczenie tras przewodów, instalacja koryt, położenie
kabli, wykonanie połączeń elektrycznych).

2.2.3 Instalacja elementów automatyki


Montaż przetworników czujnika przepływu,
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Montaż siłowników zaworów regulacyjnych,
Połączenie elektryczne elementów automatyki.

2.3 Uruchomienie oprogramowania SOZE (System Optymalnego Zarządzania
Energią)




Konfiguracja i pierwsze uruchomienie systemu,
Weryfikacja poprawności wszystkich połączeń do/z elementów automatyki (sygnały sterujące
i pomiarowe),
Sprawdzenie i ewentualne ustawienie odpowiedniego działania węzła ciepłowniczego.

2.4 Nadzór/Utrzymanie
W celu zapewnienia spodziewanych efektów ekonomicznych i technicznych, należy zapewnić stały
nadzór nad systemem. Będzie to zagadnienie stosunkowo proste, gdyż zastosowane rozwiązanie
umożliwia obsługę bezprzewodową z dowolnego miejsca pod warunkiem, że zapewnione zostanie
stałe łącze internetowe. Podstawowym zadaniem nadzoru będzie analiza dotycząca działania węzła.
Będą się na nią składały następujące czynności:






Sprawdzenie pojawienia się ewentualnych błędów i stanów awaryjnych oraz analiza przyczyn
ich powstania,
Kontrola zużycia ciepła w stosunku do przyjętych założeń,
Sprawdzenie i analiza mocy chwilowych w poszczególnych węzłach,
Sprawdzenie i analiza przedbiegów wielkości regulowanych i sterujących w poszczególnych
obwodach regulacji dla wybranych okresów,
Analiza zebranych wyników i ewentualne wprowadzenie korekt w pracy systemu.

2.5 Harmonogram modernizacji
Dla poniżej przedstawionego harmonogramu przyjęto:





Modernizację typowego węzła dwufunkcyjnego (co/cwu)
Czas trwania zadania podano w dniach nie należy tego intepretować jako roboczo dzień.
Czas trwania zadań podano na podstawie doświadczeń Oferenta zebranych przy
modernizacjach podobnych węzłów ciepłowniczych.
Czas trwania zadań może ulec zmianie z przyczyn losowych.

Realny czas trwania zadania „Dostawa urządzeń” powinien być nie dłuższy niż 21dni

Sztuczna Inteligencja Technologia Oprogramowanie
Eryk Chmielnicki
+48 501 690 810
Opracowali prof. nzw Witold Chmielnicki, mgr inż. Eryk Chmielnicki Warszawa dnia 25.03.2017

SOZE-RSI v.120217

Harmonogram modernizacji
Podpisanie umowy
Przegląd węzła, pomiary dla celów modernizacji
Dostawa urządzeń
Przygotowanie EPC i oprogramowania SOZE
Budowa rozdzielni elektrycznej
Nadzór nad modernizacją
Przygotowanie do montażu czujników i zaworów
Montaż w instalacji czujnikiów i zaworów
Montaż rozdzielni i okablowanie węzła
Podłącznie automatyki i uruchomienie systemu
Odbiór i szkolenie
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3 Wymagania dodatkowe
Fizyczne doprowadzenie łącza Internetowego (adres IP) do miejsca w którym zostanie zamontowane
rozdzielania elektryczna w celu zapewnienie stałej kontroli nad procesem regulacji ciepła w budynku.
Przygotowane łącze musi mieć określone następujące dane:





Numer IP
Maskę podsieci
DNS
Inne niezbędne ustawienia wymagane w danej sieci.

Wymagane są ustawienie umożliwiające konfigurację sieci w systemie Windows Embedded System 7.

4 Warunki gwarancji
Urządzenia wykorzystane przy modernizacji są objęte gwarancją producenta:








Siłowniki 2 do 5 lat
Czujniki i przetworniki przepływu 2 do 3 lat
Zawory sterujące 1 do 2 lat
EPC 1 rok
Czujniki temperatury 1 do 2 lat
Zawory zwrotne 1 do 2 lat
Panel dotykowy 1 do 3 lat

Oprogramowanie SOZE objęte jest bezterminową gwarancją prawidłowego działania
Dodatkowo w ramach gwarancji przewidziano:



Jeden rok (od momentu uruchomienia) nadzoru nad pracą węzła ciepłowniczego
aktualizację oprogramowania do najnowszej wersji

Istnieje możliwość nadzoru w kolejnych latach w sezonie grzewczym opłata miesięczna na rok 2017
wynosi 150 złotych netto miesięcznie od funkcji.

5 Wycena
Wstępna wycena może zostać określona po przeprowadzeniu wizji lokalnej węzła danego obiektu w
którym planowana jest modernizacja. Cena jest uzależniona od takich czynników jak:






Stan urządzeń w węźle
Rodzaju urządzeń
Ilości funkcji do obsłużenia
Mocy węzła
Budowy węzła
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5.1 Zwrot kosztów modernizacji
Przeciętny okres zwrotu kosztów modernizacji mieści się w okresie trzech sezonów grzewczych dla
budownictwa mieszkaniowego.
Dodatkowo koszt modernizacji można zmniejszyć poprzez złożenie wniosku do URE w celu uzyskania
białych certyfikatów.
Całkowity zwrot kosztów modernizacji jest określany indywidualnie.

6 Informacje techniczne
6.1 Liczba możliwych funkcji do podłączenia do jednego sterownika
Osiem dowolnego rodzaju: centralne ogrzewanie, ciepło technologiczne, ciepła woda użytkowa (z
zasobnikiem lub bez). Pełna obsługa węzłów grupowych.
Liczba i rodzaj poszczególnych elementów IO w sterowniku jest dobierana indywidualnie w zależności
od potrzeb.

6.2 Obsługiwane funkcje
System obsługuje wszystkie najczęściej występujące konfiguracje stosowane w polskim
ciepłownictwie. Poniżej przedstawiono schematy z SOZE (położenie elementów takich jak pompy i
czujnik przepływu nie jest wiążące)

6.2.1 Centralne ogrzewanie
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6.2.2 Ciepło technologiczne

6.2.3 Ciepła woda użytkowa z zasobnikiem wyposażonym w dwa czujniki temperatury
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6.2.4 Ciepła woda użytkowa z zasobnikiem wyposażonym w jeden czujniki temperatury

6.2.5 Ciepła woda bez zasobnika dwie pompy cyrkulacyjne
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6.2.6 Ciepła woda bez zasobnika dwie jedna pompa cyrkulacyjna
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