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Brikston Ia?i România
Profil companie:
Compania Ceramica Iaºi este orientatã cãtre cercetarea ºi producþia celor mai performante cãrãmizi ºi blocuri
ceramice din punct de vedere al rezistenþei la compresiune ºi al conductivitãþii termice.
Brikston este marca de cãrãmizi ºi blocuri ceramice produse de Ceramica Iaºi ºi reprezintã peste 90% din cifra
de afaceri a companiei. Fiecare produs este înzestrat sã ofere cea mai mare rezistenþã de pe piaþã în domeniul
construcþiilor.

Situa?ia ini?ialã:
?
Contorizare la nivel de întreprindere, fãrã defalcarea pe secþii, atât pentru gaz cât ºi pentru energie

electricã:
Ä
cunoaºtere limitatã a costurilor energetice ºi a eficienþei proceselo
Ä
implicarea unui fond de investiþii, în acþionariatul companiei, ridicã problema

eficientizãrii operaþionale
?
Peste 60% a costurilor de energie se resimt în costul produsului finit
?
Agenþi energetici vizaþi: energie electricã ºi gaz natural

Solu?ia implementatã:
Ä
sistem E-Net de monitorizare efectivã a consumurilor ºi eficienþei energetice prin 28 de puncte
pentru mãsurarea energiei electrice ºi 8 puncte pentru volumul de gaz natural
Etape:
§
Am realizat un audit energetic cu bilanþ complex al agenþilor energetici
§
Am propus soluþia de management energetic ºi utilitãþi E-Net
§
Am þinut cont de procesul de retehnologizare a companiei
§
Am permis accesul la datele ºi rapoartele energetice de la distanþã

Soluþia propusã cuprinde:
§
o structurã flexibilã de mãsurare, pe energie electricã ºi pe gaz natural, cu o reþea de date Rs485
§
aplicaþia E-Net® cu interfaþa utilizator Web accesibilã prin Internet

Soluþia propusã permite:
§
urmãrirea consumurilor la nivel de secþie ºi de utilaj
§
previzionarea consumurilor de energie, pe baza datelor aplicaþiei, corelatã cu producþia planificatã
§
urmãrirea parametrilor în timp real
§
alarmarea la depãºirea unor condiþii programabile
§
generarea rapoartelor zilnice, sãptãmânale ºi lunare

Beneficii:
§
Atingerea unui înalt nivel de eficienþã energeticã/unitate produs comparabilã cu cele mai performante

unitãþi din Europa
§
Reducerea semnificativã a costurilor legate de energie
§
Întãrirea generalã a disciplinei tehnologice
§
Monitorizarea strictã, în timp real a disciplinei de utilizare a energiei electrice
§
Realocarea bugetelor in scopul creºterii calitãþii produselor realizate, cu reducerea semnificativã a cotelor
de rebuturi

Energie electricã
§
optimizarea sistemului intern de distribuþie prin managementul strict al proceselor energetice
§
cãutarea pe piaþa liberã de energie a celui mai favorabil furnizor
§
reducerea cu aproximativ 40% a costului de achiziþie energie electricã

Gaz natural
§
menþinerea strictã a consumurilor în cotele/bugetele de consum aprobate pe baza volumului de

producþie planificat
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Turnãtoria Centralã Orion Câmpina România
Profil companie:

Turnãtoria Centralã Orion este unul dintre principalii producãtori de piese metalice turnate din fontã cenuºie,
fontã cu grafit nodular, oþel carbon din aliaþi slabi sau înalþi. Compania utilizeazã cuptoare cu arc pentru topirea
oþelului.

Situa?ia ini?ialã:

Ä
Contractul de furnizare a energiei electrice, cel mai avantajos la momentul respectiv, prevedea penalitãþi la

depãºirea puterii contractate (penalitate pe vârf de sarcinã)

Ä
Cuptorul electric cu arc, tipul de consumator principal, este foarte dificil de mãsurat din punctul de vedere al

energiei electrice datoritã regimului tranzitoriu de amorsare

Ä
Compania utilizeazã instrumente analogice, citite manual pentru estimarea consumurilor
Ä
Lunar se plãtesc penalitãþi în valoare de aproximativ 3.500 EUR pentru depãºirile de vârf de putere
Ä
Costurile energetice se alocã global sub formã de regii
Ä
În momentul apropierii de puterea maximã contractatã se activeazã alarmele ºi nu mai pornesc noi

consumatori pânã la revenirea în banda de siguranþã

Solu?ia implementatã:

Ä
Sistem E-Net de monitorizare a consumurilor cu un numãr iniþial de 31 de puncte de mãsurã ºi un numãr
de 4 sisteme de contacte adresabile RelNet

Beneficii:

§
introducerea unor proceduri automate de monitorizare a puterii, în timp real
§
mãsurarea precisã a consumurilor chiar în condiþiile speciale de lucru a cuptoarelor electrice cu arc prin

introducerea contoarelor de energie electricã

§
eliminarea completa a penalitãþilor
§
amortizarea investiþiei la prima facturã de energie prin reducerea costurilor de achiziþie a energiei electrice
§
defalcarea costurilor cu energia pe centrele de profit ºi alocarea unor bugete de energie, fiecãrui centru, cu

urmãrirea în timp real a încadrãrii în cotele allocate

§
obþinerea unor reduceri de consum efective de peste 10 % prin întãrirea disciplinei tehnologice ºi

responsabilizarea privind utilizarea cotei de energie alocate

ULEROM SA Vaslui Romania
Profil companie:
ULEROM SA VASLUI este o societate cu capital integral privat care face parte începand cu anul 2003 din grupul de
firme RACOVA ºi care provine din fosta întreprindere de industrializare a uleiului Vaslui, unitate înfiinþatã în anul
1976.
Obiectul principal de activitate al societãþii îl reprezintã fabricarea uleiurilor vegetale brute ºi rafinate din floarea
–soarelui , rapiþã ºi soia, precum ºi a biodieselului, fiind în acest moment singura societate de acest profil din
MOLDOVA ºi a patra ca mãrime din þarã, cu o producþie de peste 10% din producþia naþionalã de ulei brut. Materia
primã este asiguratã în proporþie de 40% din producþia proprie a GRUPULUI DE FIRME, iar diferenþa, din achiziþii
de la populaþie ºi de la terþi, atât din þarã cât ºi din import.
Situa?ia ini?ialã:
ð
Compania utilizeazã în procesul de producþie o varietate de agenþi energetici ºi utilitãþi: energie electricã,
abur, apã tehnologicã
ð
Unitatea a dezvoltat un proiect de cogenerare a aburului tehnologic, din deºeurile de prelucrare (coji de
semninþe)
ð
Procesul de producþie are zone cu cerinþe de securitate deosebite, existând pericolul de explozie
Solu?ia implementatã:
Ä
Sistemul E-Net implementat iniþial conþine 12 puncte de mãsurare energie electricã ºi 7 puncte de
mãsurã abur tehnologic cu echipamente de mãsurã ºi comunicaþie anti-ex
Ä
Ulterior, a fost adãugat un punct de mãsurare apã industrial ºi un sistem de previzonare a consumului
corelat cu cererile de producþie

Beneficii:

§
defalcarea costurilor pe puncte de lucru
§
estimarea exactã a consumului ºi economiiilor realizate de instala?ia de cogenerare
§
monitorizarea si controlul consumurilor asociate fazelor de produc?ie
§
realizarea unor economii de peste 10 % ale costurilor cu energia
§
negocierea unor condiþii de achiziþie favorabile la energia electricã
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