Modul ENET+ Utilities

DESCRIERE

Acest modul permite integrarea consumurilor de utilitati in baza de date a consumurilor
electrice. Preluarea datelor se face fie prin contoare cu interfata de comunicatie digitala (pentru:
Gaz natural, Energie terminca, Debit aer comprimat, Debit abur) sau prin contoare cu iesire de
impuls si unitati de interfata cu capabilitate de comunicatii de date (pentru: Gaz natural, apa,
Energie termica, etc.). Integrarea consumurilor de unitati asigura un nivel superior de control al
managerului energetic in scopul diminuarii costurilor, a amprentei de carbon si al costurilor
operationale.

FUNCTIONALITATI

1) Vizualizarea consumului in timp real
Aceasta pagina permite vizualizarea consumurilor pentru ziua curenta, ziua precedenta, luna
curenta, luna precedenta.

Figura 1 – pagina de vizualizare date timp real

2) Vizualizare consum din baza de date
Aceasta pagina permite afisare inregistrarilor din baza de date, pentru un anumit contor si o zi
selectata.

Figura 2 – vizualizare consum utilitati

3) Rapoarte consum utilitati
Aceasta pagina permite vizualizarea a 3 tipuri de rapoarte:
• Consumuri orare pentru o zi selectata si maximum 5 contori selectati
• Consumuri zilnice pentru maximum 5 contori selectati pe un interval selectat.
• Consumuri lunare pentru maximum 5 contori selectati si un an selectat.

Figura 3 – raport consum zilnic pentru modulele selectate

De asemenea pe aceasta pagina se mai ofera si posibilitatea de a vizualiza grafic raportul
de consum si de a exporta datele sub forma de tabel excel, document word sau document pdf.

4) Rapoarte consumuri pe ture

Pe aceceasta pagina utilizatorul are posibilitatea de a selecta turele la care doreste sa
vizualizeze consumul utilitatilor. Acest tip de raport permite configurarea orelor de inceput si
sfirsit ale turelor , precum si perioada de selectare. Se pot efectua doua tipuri de rapoarte:
• Rapoartele consumurilor contorilor selectati pentru o anumita tura..
• Raportul consumurilor pentru toate turele/ pentru un anumit contor.

Figura 4a – configurarea turelor si a perioadei de raportare

Figura 4b – selectarea modulelor continute in raport pentru o sigura tura

Figura 4c – selectarea unui modulul continut in raport pentru toate turele

Figura 5 – exemplu de raport generat pe ture

Figura 6 – graficul raportului pe ture

OBSERVATII

Pentru functionarea acestui modul este necesara achizitionarea E-Net+ Web Access.

