ELEKTROTECHNIKA

AISYS

energetický monitorovací a řídicí
systém - více než pravá ruka
podnikového energetika

Nároky kladené na sledování toků energetických médií, jejich přesné měření, řízení technologických
procesů zvláště s ohledem na dodržování sjednaných limitů s dodavateli, stoupají úměrně s cenami
energií. Sledování odběrů energií jednotlivými agregáty a technologiemi je dnes již nutností.
Kvalitní energetický systém musí nabízet modularitu a přizpůsobivost měnícím se a rostoucím požadavkům konkrétního podniku.
Uvedené požadavky splňuje energetický systém AISYS od společnosti AISE Zlín s.r.o. Jako její smluvní partner provádíme návrhy
a realizujeme dodávky aplikací „na klíč”, samozřejmě také s komplexním záručním a pozáručním servisem.
Společně se podílíme na rozsáhlých projektech například na řízení
odběru el. energie ve více než 300 hypermarketů nadnárodního
obchodního řetězce. Objekty jsou dálkově komunikačně propojeny a řídíme je jako jedno odběrné místo. Současně monitorujeme odběr, řídíme klimatizaci, osvětlení, přenášíme poruchovou
signalizaci a odečítáme stovky měřidel nájemců.
V Dopravním podniku Ostrava tvoří AISYS dispečerské pracoviště a v on-line režimu GSM komunikací centralizuje data
z 22 trakčních měníren pro tramvaje a trolejbusy.
Na letišti Mošnov budujeme systém AISYS, jehož součástí
dispečerský systém se stovkou dálkově odečítaných odběrných

www.elektroatrh.cz

míst, monitorování stavů a poruch rozvoden. Okamžité upozornění na poruchu odesláním SMS je samozřejmostí.
AISYS je postaven na hardwarových komponentech nejvyšší kvality a český tvůrce programového vybavení garantuje m.j. plnou
i trvalou kompatibilitu s požadavky tarifní politiky tuzemských
dodavatelů energií.
Požadavky zákazníků na změny nebo úpravy systému AISYS jsou
řešeny v krátkém čase i díky možnosti dálkového přístupu k systémům jednotlivých provozovatelů.
Systém AISYS je důsledně modulární, takže i z cenového hlediska
lze jeho základní sestavu použít v menším podniku, škole, nemocnici. Maximální konfigurace může mít až tisíce vstupů z dílčích měřidel
energií, fyzikálních veličin i standardních komunikačních rozhraní.
Velikost systému v síťovém propojení je pak téměř neomezena.
Další informace a kontakty získáte na našem webu
www.dkelvis.eu
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