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D. IŠMANIEJI TINKLAI IR NUOTOLINĖ APSKAITA

5. Išmaniosios CŠT šilumos tinklų stebėsenos ir valdymo sistemos

6. IT valdymo ir reguliavimo sistemų diegimas ir pačiose katilinėse, elektrinėse, siekiant efektyviai naudoti

energiją, optimizuoti darbo režimus ir pan.



Energy Advice siūlomi sprendimai
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• Išmanus šilumos tinklų valdymas

• Išmanus biokuro katilo valdymas

• Išmanus šilumos šaltinių valdymas
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• Gamybos planavimo optimizavimas EA-SAS Cloud;

• Atskirų šilumos gamybos pajėgumų efektyvumo stebėsena ir

optimizavimas realiu laiku EA-SAS Cloud;

• Šilumos tinklų valdymo optimizavimas EA-PSM Hydraulic;

• Vartotojų šilumos energijos vartojimo monitoringas EA-SAS Cloud;

4 Kartos šilumos tinklai

easas.energyadvice.lt
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• Gamybos planavimo optimizavimas

EA-SAS Cloud:

• Katilinių galio paskirstymas;

• AEI galios planavimas;

• Šilumos siurblių režimų

planavimas;

• NŠG planavimas;

• Šilumos akumuliavimo režimo

planavimas;

Išmanus šilumos šaltinių valdymas
4 Kartos šilumos tinklai
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• Šilumos tinklų valdymo optimizavimas EA-PSM Hydraulic:

• Paduodamo temperatūros optimizavimas;

• Srauto stabilizavimas;

• Papildymo nuostolių mažinimas;

• Vamzdyno ilgaamžiškumo didinimas mažinant

mechaninius įtempimus režimų dinamikoje;

Išmanus šilumos tinklų valdymas
4 Kartos šilumos tinklai
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• Realaus laiko biokuro katilinės

duomenų valdymas, siekiant

efektyvinti katilinės priežiūrą,

gamybą ir užtikrinti saugumą!

Išmanus biokuro katilinės valdymas
• Atskirų šilumos gamybos pajėgumų

efektyvumo stebėsena ir

optimizavimas realiu laiku;

• EA-SAS Boiler sprendimas biokuro

katilo nvk optimizavimui;
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• Pagamintas CŠT šilumos kiekis per 2018m. Siekia 8,98 TWh

• Vidutiniai trasų nuostoliai 15 proc, atitinka 1347 GWh;

• EA-PSM Hydraulic sprendimas pasiekia 30 proc trasų nuostolių mažinimą, kas atitinka 404,1 GWh, arba

8 082 tūkst. Eur per metus (gamybos kaina 20 Eur/MWh)

• Sudeginta biokuro per 2018m. 523 221 t.n.e arba 6,09 TWh

• 1 Proc sutaupmas atitinkamai 60,9 GWh už (kuro kaina 10Eur/MWh), arba 609 226 Eur per metus.

• EA-SAS Boiler sutaupymas 3-7 proc, kas atitinkamai 1 827 tūkst. Eur iki 4 263 tūkst. Eur.

• Viso taupymo potencialas gamybos pusėje 1347 GWh + 426 GWh = 1773 GWh.

Potencialas
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• Išmanus šilumos tinklų valdymas nuo 15 000 Eur;

• Atsiperkanti investicija iki 1 metų visiems CŠT;

• Abonementinis paslaugos mokestis nuo 300 Eur/mėnesiui;

• Biokuro katilų optimizavimas nuo 7 000 Eur;

• Atsiperkanti investicija iki 1 metų katilams nuo 5 MW.

• Abonementinis paslaugos mokestis nuo 300 Eur/mėnesiui;

• IT sprendimas teikiamas kaip paslauga-nuoma.

Reikalingos investicijos
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