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Az épületautomatizálás nem csak egy alkalmazás az okostelefonon!
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Meghatározások



▪ Az eljárások és folyamatok automatizálása az épületekben

▪ Az épületautomatizálás:

- Az iparban is használt (műszaki) rendszerek

▪ Érzékelők, működtetők, valamint vezérlési és szabályozási technológia

▪ Vizualizációs rendszerek

▪ (Épület-) fieldbus rendszerek és számítógépes hálózatok

▪ Szoftver rendszerek

Épület automatizálás
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Meghatározások



Smart Home:

• Gyakran csak a fűtés és a világítás vezérlésére, valamint a hanggal történő működtetésre korlátozódik

• Számos rendszer (utólagos felszerelésű, rádiótechnikán alapuló)

• Gyakran cloud-megoldásokon alapuló

• Gyakori a különböző gyártók rendszereinek gyenge interoperabilitása

• Erősen növekvő piac

• Számos közismert gyártó és startup

Épület automatizálás
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Smart-Home vs. épület automatizálás



Épület automatizálás

• Szabványosított rendszerek és interfészek - különböző rendszerek megfelelő interoperabilitása

• Épületrendszerek összekapcsolása a gazdaságosabb működtetés érdekében

• Általában nem cloud-megoldásokon alapul

• Könnyen bővíthető (pl. meglévő kábel- vagy rádióalapú rendszerek használata)

• Erősen növekvő piac

• Számos ismert gyártó

Épület automatizálás
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Smart-Home vs. épület automatizálás



"Az automatikus vezérléshez, a monitorozáshoz és
optimalizáláshoz, az emberi beavatkozáshoz és az
irányításhoz az épületgépészeti berendezések
energiahatékony, gazdaságos és biztonságos üzemeltetése
érdekében használt termékek, szoftverek és mérnöki
szolgáltatások leírása.

A bejegyzéshez tartozó 1. megjegyzés: A kereskedelmi
megnevezést és az iparágat épületautomatikának és / vagy
épületirányításnak is nevezik. "
[EN ISO 16484-2; 2004. október]

Épület automatizálás és vezérlés (BAC)
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Meghatározás EN ISO 16484 szerint

[https://www.en-standard.eu/csn-en-iso-16484-1-building-automation-and-control-systems-bacs-
part-1-project-specification-and-implementation-iso-16484-1-2010/]



A BAC segíthet az érdekelt feleknek a különböző célok elérésében és megszilárdításában. 

A BAC használatának lehetséges célkitűzései:

• üzembiztonság / az ellátás megbízhatósága

• komfort szint

• energiatakarékosság / energiahatékonyság

• monitorozás

• hozzáférhetőség

Épület automatizálás és vezérlés (BAC)

8

Célok és tudományágak  



Általában a BAC-ba integrálva:

• Fűtés

• Szellőzés

• Légkondíciónálás

• Áramellátás

• Világítás

• Árnyékolás

• Tűzriasztó rendszer

Részben / egyre inkább a BAC-ba integrálva:

• Behatolásjelző rendszer

• Videómegfigyelő rendszer

• Hozzáférés-szabályozás

• Multimedia

• Felvonók

• Karbantartás menedzsment

• Számlázási rendszerek

Épületautomatizálás (BAC)
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Épületek automatizálásához kapcsolódó területek



Épület automatizálási és vezérlőrendszerek (BACS)
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[VDI-GUIDELINE 3814 Part 1; 2019. január; 1. ábra]



Épület automatizálási és vezérlőrendszerek (BACS)
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A BACS funkcionális felépítése



Épület automatizálási és vezérlőrendszerek (BACS)
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A BACS funkcionális és költségszerkezete a DIN 276 szerint



Épület automatizálási és vezérlőrendszerek (BACS)
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Hierarchikus szerkezet

Épületautomatizálás
automatizálási 
piramisa



[VDI-GUIDELINE 3814 Part 1; January 2019; Figure 5]

Az épület szegmentálása hasonló épületszolgáltatásokkal rendelkező szegmensekre

magasfokú rugalmasság az áthelyezéshez / átalakításhoz

olcsó, gyors és nagyrészt problémamentes

Épület automatizálás
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Szerkezet



Épület automatizálási és vezérlőrendszerek (BACS)
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Példa a szegmensek (S) hozzárendelésére a mintaépületben

[VDI-GUIDELINE 3814 Part 1; 2019. január; 7. 
ábra]



Épület automatizálási és vezérlőrendszerek (BACS)
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Példa a helyiségek (R) és szegmensek hozzárendelésére a mintaépületben

[VDI-GUIDELINE 3814 Part 1; 2019. január; 8. 
ábra]



Épület automatizálási és vezérlőrendszerek (BACS)
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Példa a helyiségek (R), szegmensek és területek (A) hozzárendelésére a mintaépületében

[VDI-GUIDELINE 3814 Part 1; 
2019. január; 9. ábra]



EN 15232 1. rész: 

Az épületautomatizálás és az épületüzemeltetés hatása az energiatudatosságra

Épület automatizálás
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Energiahatékonyság (BAC mellett)

Hatékonysági osztályok az EN 15232 szerint:
• A: rendkívül energiatakarékos BAC rendszer és TBM funkciók
• B: kibővített BAC rendszerek és néhány speciális TBM funkció
• C: Normál BAC rendszer
• D: nem energiatakarékos BAC rendszer. Az ilyen rendszerű 

épületeket utólag kell felszerelni. Az új épületeket nem szabad ilyen 
rendszerekkel megépíteni



• Épületautomatizálásba (BAC) való beruházás
• Az energiaköltségek teszik ki a teljes költség legnagyobb részét (akár 80%)
• A BAC hatása akár 20%-os (14,2% átlag) 

• A működési költségek nagymértékben függenek az épületgépészeti berendezések és a BAC minőségétől

• Az utólagos felszerelés viszonylag költséges

• Az épület érdekeltjei (befektető / tulajdonos / felhasználó) eltérő álláspontokkal rendelkeznek

• Minimális működési költség, mint marketing eszköz a befektető számára

• Minimális működési költség, mint előny a felhasználó számára

• BAC az energiahatékonyság rögzítésére, a paraméterek figyelemmel kísérésére

Épület automatizálás
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Az életciklus költségei - optimalizálási lehetőségek



EN ISO 50001 – Energy Management Systems

• Energiamenedzsment

• 250 főnél több alkalmazottat foglalkoztató vállalatok számára

• Vállalatok, melyek éves forgalma meghaladja az 50 millió eurót

• Közintézmények részben kizárva

• Csúcsadókedvezményt vagy támogatást kérelmező vállalkozások

• Az energiagazdálkodás a vezetőség dolga

• Az Energiamenedzser * TELJES idejű foglalkozás / beosztás!

Épület automatizálás
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Ellenőrzés és tanúsítás



Az amerikai LEED modell (Leadership in Energy and Environmental Design) a világon a legszélesebb körben alkalmazott
környezetbarát épületek minősítési rendszere. 1998-ban fejlesztette ki az Egyesült Államok Zöld Építési Tanácsa.

Németországban a német Green Building Association e.V. (GGBA) az Egyesült Államok Zöld Építési Tanácsának (USGBC) 
hivatalos partnere.

Épület automatizálás
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Ellenőrzés és tanúsítás

Usman, 2018



eu.bac - Európai Épületautomatizálási

-és Szabályozási Egyesület képviseli az európai

gyártókat és az épületautomatizálási és

Energetikai szolgáltató társaságokat.

2013 eleje óta az eu.bac kínálja az eu.bac rendszerellenőrzést az épületgépészeti rendszerek energiahatékony és fenntartható
működéséhez

Épület automatizálás
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Ellenőrzés és tanúsítás



Német Fenntartható Építési Tanács - DGNB e.V. Európa legnagyobb fenntartható építési hálózata, amelynek mintegy 1200 
tagszervezete van.

A DGNB létrehozta és kibővítette a fenntartható épületek tanúsítási rendszerét, és fenntartható építési tanúsítványt adott ki a 
platina, arany, ezüst és bronz minőségi szinteken.

Épület automatizálás
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Ellenőrzés és tanúsítás



• BIM Building Information Modeling

• BA Building automation

• HVAC Heating, ventilating and air conditioning

• BMS Building management system

• BMS Building Management System 

• BAS Building Automation System (Controller)

• AE Automation equipment

• FAS Fire alarm system

• TBE Technical building equipment

• TGM Technical building management

• PMCT Process measuring and control technology

• RAC Room automation and controls

• DDC-BA Direct Digital Control Building automation 

• PLC Programmable logic controller

Épület automatizálás
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A kifejezések magyarázata - Rövidítések

A projektet az Európai Bizottság támogatta. A kiadványban megjelentek nem 
szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit.


