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1.1  BEVEZETÉS 

Az európai építőipar egyik legsürgetőbb kihívása a kényelem, az ember és az 

energiahatékonyság közötti kapcsolat optimalizálása. Az intelligens technológiák elterjedése 

várhatóan olyan épületekhez vezet majd, amelyek kényelmesebbek, egészségesebb beltéri 

környezetet biztosítanak, ugyanakkor optimális energiafogyasztással rendelkeznek, 

miközben olyan épületrendszereket használnak, amelyeket kényelmesen lehet működtetni. 

Ezek az intelligens épületek képesek összehangolni az épület használóinak igényeit az 

energiahálózattal, optimalizálni az energiafogyasztást és csökkenteni a szén-dioxid-

kibocsátást. 

Az intelligens technológiákra való nagy hangsúlyt az uniós szintű irányelvek és rendeletek is 

tükrözik. A 2018. június 19-én közzétett, az épületek energiateljesítményéről szóló 

felülvizsgált irányelv (EPBD) tükrözi ezen intelligens technológiák elterjedésének 

fontosságát. Az EPBD egy önkéntes rendszer kidolgozását javasolja, az úgynevezett 

intelligens ház indikátor (Smart Readiness Indicator, SRI), amely az épületek rendszereinek 

szabályozhatóságának értékelésére alkalmas. Az SRI célja, hogy tükrözze az intelligens 

technológiák épületekben történő bevezetésének előnyeit. 

Az SRI hasznos eszköz lehet az épületek használói, tulajdonosai, döntéshozói és 

létesítménygazdái számára. A mutató támogathatja a döntéshozatalt és az épületek 

üzemeltetését, valamint közös platformként szolgálhat az összes érdekelt fél számára, ami 

végső soron az intelligens technológiák jól szervezett bevezetéséhez vezet. 

1.2  AZ SRI RÖVID BEMUTATÁSA 

Az SRI az épületbe épített intelligens szolgáltatásokon alapul. Az tanúsító feladata az, hogy 

értékelje, hogy ezek a szolgáltatások milyen funkciókat tudnak nyújtani. Az értékelés során 

minden egyes szolgáltatáshoz különböző szinteket lehet rendelni.  

Az SRI bevezeti a területek és hatások fogalmát. A terület tartalmazza az épületben 

található szolgáltatásokat, és olyan területeket foglal magában, mint a fűtés, hűtés, 

szellőzés, világítás stb. A hatások e szolgáltatások különböző aspektusait mutatják, mint 

például a kényelem, a kényelem és az energiahálózat felé való rugalmasság. 

Az SRI a fent említett területekhez és hatáskritériumokhoz rendelhető súlyozási arányokat is 

bevezet, amelyek segítenek kiegyensúlyozni a különböző paramétereknek a végső SRI-

pontszámhoz való hozzárendelését.  

Az értékelési módszertan rugalmasan alkalmazható különböző módokon: külső SRI-értékelő 

által végzett helyszíni ellenőrzés, az épületek tulajdonosai vagy létesítménygazdái által 
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végzett önértékelés stb. Idővel a módszertan akár automatizált folyamattá is fejlődhet, 

amelyet az épületek intelligens rendszerei biztosítanak. 

Ez a módszertan platformot teremt az érdekeltek számára az intelligens rendszerek és 

technológiák funkcionális képességének mérésére. Olyan mutatót biztosít, amely átlátható 

és érthető módon foglalja össze az információkat anélkül, hogy a kellően részletes 

információk iránti igényt veszélyeztetné. 

Az SRI-módszertan másik pozitív aspektusa, hogy elég rugalmas ahhoz, hogy különböző 

éghajlati viszonyok között, különböző épülettípusokban is alkalmazható legyen, és lehetővé 

teszi a frissítéseket egy gyorsan változó területen. 

1.3  TERÜLETEK 

Amint azt már említettük, az SRI az értékelési eljárás során területeket és alterületeket 

vezet be. Ezek a következők: 

- Fűtés - Hőkibocsátás szabályozása, A közeg hőmérsékletének szabályozása, A szivattyúk 

szabályozása a rendszerben stb. 

- Hűtés - Hőleadó szabályozása, Az elosztóhálózat hűtővíz hőmérsékletének szabályozása, A 

szivattyúk szabályozása a hálózatban stb. 

- Használati melegvíz - A használati melegvíz töltésének vezérlése, szekvenciavezérlés 

különböző használati melegvíz-előállítók esetén. 

- Szellőztetés – A frisslevegő áramlásának szabályozása helyiségszinten, légáramlás vagy 

nyomásszabályozás a légkezelő szintjén stb. 

- Világítás - A beltéri világítás foglaltsági vezérlése, a mesterséges világítás teljesítményének 

vezérlése a nappali fényszintek alapján, 

- Dinamikus épületburkolat - Ablakok napellenzőjének vezérlése, ablakok nyitva/zárva 

tartásának vezérlése, kombinálva a HVAC rendszerrel. 

- Villamosenergia - Helyi villamosenergia-termelésre vonatkozó információk jelentése, 

villamosenergia-tárolás. 

- Elektromos járművek töltése - Elektromos járművek töltési kapacitása, elektromos 

járművek töltése Hálózati mérleg stb. 

- Monitoring és vezérlés - HVAC-rendszerek üzemidő-menedzsmentje stb. 

1.4  KATEGÓRIÁK 
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A mutató a felhasználóval és az energiahálózattal kapcsolatos hatástényezőket is bevezet. 

Ezek a hatások a következők: 

- Energiamegtakarítás a helyszínen: Ez a hatáskategória az intelligens szolgáltatásoknak az 

energiatakarékossági képességekre gyakorolt hatásaira vonatkozik. Nem az épületek teljes 

energiateljesítményét veszi figyelembe, hanem csak az intelligens kész technológiák ehhez 

való hozzájárulását (pl. a szobahőmérséklet-beállítások jobb szabályozásából adódóan). 

- Karbantartás és hibaelőrejelzés: Az automatizált hibafelismerés és -diagnosztika jelentősen 

javíthatja az épületgépészeti rendszerek karbantartását és üzemeltetését. Az 

épületgépészeti rendszerek energiateljesítményét is befolyásolhatja a nem hatékony 

működés felismerése és diagnosztizálása révén.  

- Kényelem: Ez a hatáskategória a szolgáltatásoknak a lakók komfortérzetére gyakorolt 

hatására vonatkozik. A komfort fogalma magában foglalja a fizikai környezet tudatos és 

tudattalan érzékelését, beleértve a hőkomfortot, az akusztikai komfortot és a vizuális 

teljesítményt (pl. megfelelő világítási szint biztosítása vakítás nélkül). 

- Kényelem: Ez a hatáskategória arra utal, hogy a szolgáltatások milyen módon befolyásolják 

a lakók kényelmét (azaz a szolgáltatások milyen mértékben "könnyítik meg" a lakók életét, 

pl. a TBS kevesebb kézi beavatkozást igényel).  

- Jólét és egészség: A szolgáltatások által a lakók jólétére és egészségére gyakorolt 

hatásokra vonatkozik. Pl. az intelligensebb vezérlések a hagyományos vezérlésekhez képest 

jobb levegőminőséget biztosíthatnak, ezáltal növelve a lakók jólétét, és implicit módon 

pozitívan befolyásolva egészségüket. 

- A lakók tájékoztatása: A szolgáltatásoknak a lakóknak az épület üzemeltetésével 

kapcsolatos információk nyújtására gyakorolt hatására vonatkozik. 

- A hálózat és a tárolás rugalmassága: A szolgáltatásoknak az épület energiafelhasználási 

rugalmassági potenciáljára gyakorolt hatására vonatkozik. A cél az, hogy ne csak a 

villamosenergia-hálózatokra összpontosítsunk, hanem a távfűtési és távhűtési hálózatoknak 

nyújtott rugalmasságra is. 

1.5  METODOLÓGIA 

 

Az SRI-értékelés végeredménye egy százalékos érték, amely meghatározza, hogy az épület 

milyen közel van az intelligens készültség maximális szintjéhez. Az értékelés 4 lépésből áll:  
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1. lépés: Az egyes intelligens szolgáltatások értékelése. Az épületekbe épített 

szolgáltatásokat azonosítják a konkrét funkcionalitási szintekkel. Minden egyes szolgáltatás 

esetében meghatározható egy hatáspontszám minden egyes hatáskritériumban. 

2. lépés: Az összesített pontszám kiszámítása. Az összesített hatáspontszámot minden egyes 

területre kiszámítják. A tartományi hatáspontszám a tartományok szolgáltatásainak egyedi 

pontszámai és az elméleti maximális pontszám közötti arány. 

3. lépés: A teljes hatáspontszám kiszámítása. Ez a területekre vonatkozó hatáspontszámok 

súlyozott összegét jelenti. A módszertanban az egyes területek súlya az adott hatás 

fontosságától függ. 

4. lépés: Az SRI-pontszám kiszámítása. A végső SRI-pontszám a hatáspontszámok súlyozott 

összege. A súly ebben az esetben is az épület intelligens felkészültségének relatív 

fontosságától függ. 

1.6  AZ SRI JÖVŐJE  

Az SRI-módszertan jelenlegi formája egy harmadik fél értékelő munkáját feltételezi, de 

amint a rendszer ismertebbé és elterjedtebbé válik, az értékelés automatizáltabbá válhat. E 

törekvés támogatásának egyik lehetséges módja az épületinformációs modellek és az SRI 

közötti kapcsolat alkalmazása. 

Néhány további fontos, még megvitatásra és tisztázásra váró szegmens: az épületeknek 

csak egy részében jelenlévő különböző intelligens technológiák kezelésének módja; az 

éghajlati különbségek, a különböző intelligens technológiák súlyozása az SRI végső 

pontszámában; az SRI végrehajtásának lehetőségei stb. 

Az SRI-rendszer rugalmas keretet biztosít, és a mutató alkalmazhatósága valószínűleg az 

épület jellemzőitől függ. Ily módon az épületspecifikus körülmények olyan helyzetekhez 

vezetnek, amikor a szolgáltatások nem lesznek alkalmazhatók, ezért a módszertannak 

képesnek kell lennie arra, hogy az ilyen esetekre átméretezze és kiigazítsa a súlyozást.  

Az SRI bevezetése az EU tagállamai számára önkéntes lesz. 

1.7  1. ESETTENULMÁNY –  IRODA KECSKEMÉT, MAGYARORSZÁG 

A jelen dokumentum két esettanulmányt mutat be, az elsőt részletesen, a másodikat csak 

röviden, mivel a módszertan ugyanaz. 

Az első épület egy kecskeméti épületgépészeti gyártó cég irodaháza. Az épület 2013-ban 

épült és két részből áll: 

- Az első rész egy tárgyalót, egy WC-t és a főfolyosót foglalja magába; 
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- a második rész tartalmazza a 40 fő befogadására alkalmas fő tárgyalót. 

Az 1. ábra az épület bemutatását, a 2. ábra az épület alaprajzát mutatja be. 

  

Ábra. 1: Épület Ábra. 2: Alaprajz 

Az épület gépi szellőztetéssel rendelkezik, és a teljes HVAC-rendszer egy központi 

vezérlőegységhez van csatlakoztatva. A fűtési energiát gázkazán, a hűtési energiát hűtőgép 

biztosítja. 

FŰTÉS - 1. ESETTANULMÁNY 

Az épületet radiátorokkal fűtik, a hőforrás egy kondenzációs kazán, ezért nincs szükség 

tárolásra, mivel a kazán képes modulálni és követni az épület energiaigényét. Termosztátok 

vezérlik a fűtési rendszert, továbbá a vállalat saját jelenlétérzékelőt is kifejlesztett és 

beszerelt, így a helyiségekben is jelenlétérzékelés található. A fűtőfolyadék hőmérsékletét a 

külső hőmérséklet figyelembevételével kompenzálják. A fűtőfolyadék keringetését változó 

fordulatszámú szivattyúk biztosítják. A 3. ábrán a szivattyúk, míg a 4. ábrán a 

jelenlétérzékelő látható. 
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Ábra. 3: Szivattyúk Ábra. 4: Jelenlétérzékelő 

A fűtési rendszer értékelése során a következő szempontokat vették figyelembe:  

- Hőkibocsátás-szabályozás: minden helyiség termosztátokkal és jelenlétérzékelővel 

rendelkezik (egyedi helyiségszabályozás kommunikációval és jelenlét-szabályozással) - 4. 

funkcionalitási szint; 

- A közeg hőmérsékletének szabályozása: a kondenzációs kazán gázégőjét a külső 

hőmérséklet figyelembevételével szabályozzák (külső hőmérséklet-kompenzált szabályozás) 

- 1. funkcionalitási szint. 

- Az elosztószivattyúk vezérlése: a szivattyúk változó fordulatszámú szivattyúk, és állandó 

nyomású üzemmódra vannak állítva (változó fordulatszámú szivattyúvezérlés, 

szivattyúegység-becslés) - 3. funkcionalitási szint 

- A hőleadás szakaszos szabályozása: a rendszer a termosztátok által érzékelt hőmérsékleti 

értékek és a jelenlétérzékelő jelzése szerint működik, nincs igényértékelés (automatikus 

szabályozás optimális indítással/leállítással) - 2. funkcionalitási szint 

- Épület felfűtésvezérlés: az épület az előfűtési eljárást egy beállított ütemterv szerint állítja 

be (előre programozott fűtési ütemterv) - 1. funkcionalitási szint  

- Hőtermelő vezérlése külső jelek alapján: nincs lehetőség a fűtési rendszer külső jelek 

alapján történő vezérlésére (nincs külső jel alapján történő automatikus vezérlés) - 0. 

funkcionalitási szint 

- A fűtési rendszer teljesítményére vonatkozó információk jelentése: a fűtési rendszer 

paraméterei az épületirányítási rendszerben regisztrálva vannak, és a rendszer összegyűjti a 

múltbeli adatokat (tényleges értékek és múltbeli adatok) - 2. funkcionalitási szint 

Az 5. és 6. ábra a fűtési rendszer különböző részterületeinek hatáspontszámát mutatja.. 
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Ábra 5: Különböző fűtési alrendszerek pontszámai - 1 

  

Ábra 6: Különböző fűtési alrendszerek pontszámai – 2 

 

HŰTÉS - 1. ESETTANULMÁNY 

A hűtési energiát az irodaépület mellett található 20 kW-os hűtőberendezés biztosítja. Ez a 

hőforrás a légkezelő egység energiaigényét és a hűtősugárrendszer energiaigényét szolgálja 

ki.  

A légkezelő egység 5/9 oC folyadékhőmérsékleten, a hűtősugár-rendszer 16/19 oC 

folyadékhőmérsékleten működik. A rendszerben két fúvóka van: 

- Az első az 5 oC-os folyadék tárolására szolgál; 

- a második a 16 oC-os folyadék tárolására; 
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A 7. ábra a hűtőt, a 8. ábra az egyik puffert ábrázolja. 

  

  

Ábra. 7: Hűtőgép Ábra. 8: Tároló 

A hűtőrendszer értékelése során a következő szempontokat vették figyelembe:  

- Hőleadás-szabályozás: minden helyiség termosztátokkal és jelenlétérzékelővel rendelkezik 

(egyedi helyiségszabályozás kommunikációval és jelenlét-szabályozással) - 4. funkcionalitási 

szint; 

- Az elosztóhálózat hűtővíz-hőmérsékletének szabályozása: a hűtő csak akkor működik, ha 

hűtési energia iránti igény van (igényalapú szabályozás) - 2. funkcionalitási szint. 

- A hálózati szivattyúk vezérlése: a szivattyúk változó fordulatszámú szivattyúk, és állandó 

nyomású üzemmódra vannak állítva (változó fordulatszámú szivattyúvezérlés, 

szivattyúegység-becslés) - 3. funkcionalitási szint 

- A hőleadás szakaszos szabályozása: a hűtőberendezések úgy működnek, hogy a helyiségek 

igényadatait értékelik (automatikus szabályozás igényértékeléssel) - 3. funkcionalitási szint 

- A fűtés és a hűtés kibocsátásának szabályozása közötti reteszelés: a fűtő- és a 

hűtőrendszer nem működhet egyidejűleg, elkerülve ezzel azokat az üzemmódokat, 

amelyekben a két rendszer egymás ellen dolgozna (teljes reteszelés) - 2. funkcionalitási 

szint; 

- A hőenergia-tárolás vezérlése: a hűtőberendezés úgy működik, hogy figyelembe veszi az 

előre jelzett energiaigényt (terhelés-előrejelzésen alapuló tárolóüzem) - 2. funkcionalitási 

szint. 
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- A hőforrás vezérlése: a hűtővíz hőmérsékletét a rendszerben a terhelés függvényében 

állítják be (változó hőmérséklet a terheléstől függően) - 2. funkcionalitási szint 

- A hűtőrendszer teljesítményére vonatkozó információ: a hűtőrendszer az igényelőrejelzés 

figyelembevételével működik, és képes a hibák felderítésére (teljesítményértékelés, 

beleértve az előrejelzést és/vagy a teljesítményértékelést; beleértve az előrejelző irányítást 

és a hiba felderítését is) - 4. funkcionalitási szint 

A 9. és 10. ábra a hűtőrendszer különböző részterületeinek hatáspontszámát mutatja. 

  

Ábra 9: Különböző hűtési alrendszerek pontszámai - 1 

 

 Ábra 10: Különböző hűtési alrendszerek pontszámai - 2 

HASZNÁLATI MELEGVÍZ - ESETTANULMÁNY 1 

A használati melegvizet elektromos bojlerrel készítik. A használati melegvíz tárolási 

hőmérséklete 50 oC, ezért a legionella elleni védelem miatt minden héten kézi hőmérséklet-

emelést kell alkalmazni. Az időszakosan felmelegített használati melegvíz hőmérséklete 70 
oC. Kényelmi okokból keringtető rendszer működik. 
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A 11. ábra a használati melegvíz-tartályt, a 12. ábra a keringtető rendszert mutatja. 

  

Ábra. 11: HMV tartály Ábra. 12: Cirkulációs rendszer 

 

A melegvíz-rendszer értékelése során a következő szempontokat vették figyelembe:  

- A használati melegvíz-tároló töltésének vezérlése: az irodában működő melegvíztároló 

egyszerű elektromos víztároló, egyetlen érzékelő van, amely az automatikus be- és 

kikapcsolást vezérli (automatikus vezérlés be- és kikapcsolás) - 0 funkcionalitási szint; 

- A használati melegvíz teljesítményére vonatkozó információk jelentése: a víz aktuális 

hőmérsékletét jelentik az épületirányítási rendszernek (az aktuális értékek jelzése) - 1. 

funkcionalitási szint. 

A 13. ábra a használati melegvíz-rendszer különböző részterületeinek hatáspontszámát 

mutatja. 
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13. ábra: Különböző HMV alrendszerek pontszámai 

SZELLŐZTETÉS - 1. ESETTANULMÁNY 

Az iroda gépi szellőztetéssel rendelkezik. A szellőzőrendszer fő eleme a légkezelő egység. A 

légkezelő egység (AHU) egy forgó hővisszanyerő egységgel van felszerelve. Az AHU biztosítja 

a friss levegőt a hűtött gerendák számára, és elszívja a WC-k levegőjét is. A levegő elszívása 

a folyosókon történik. 

A 14. ábra a légkezelő egységet, a 15. ábra a vízoldali szabályozás elemeit mutatja. 

  

Ábra. 14: Légkezelő Ábra. 15: Vízoldali szabályozás 

A szellőzőrendszer értékelése során a következő szempontokat vették figyelembe:  

- A szellőztetőrendszer változó térfogatáramú egységekkel van felszerelve, amelyeket 

működtetők vezérelnek. A működtetők jelét a VAV-egységekbe szerelt CO2-érzékelők adják 

(a levegőminőség-érzékelőkön alapuló helyi igényvezérlés, a zónából/zónába történő helyi 

áramlás csappantyúkkal történő szabályozásával) - 4. funkcionális szint; 

- A keverési arány beállítása: a kültéri levegő aránya a beltéri levegő minőségének 

függvényében kerül beállításra (változó szabályozás) - 3. funkcionalitási szint; 

- Levegőáramlás vagy nyomásszabályozás a légkezelő szintjén: a légkezelő ventilátorai 

automatikus módon szabályozhatók, hogy szinkronban legyenek a szellőztető rendszer 

nyomáseloszlásával (automatikus áramlás- vagy nyomásszabályozás) - 4. funkcionalitási 

szint; 

- A hővisszanyerés szabályozása a túlmelegedés megelőzése érdekében: a forgó hőcserélő a 

helyiséghőmérséklet-szabályozókból származó hőmérsékleti adatok figyelembevételével 

modulálható (a hővisszanyerés modulálása több helyiséghőmérséklet-érzékelő alapján) - 2. 

funkcionalitási szint; 
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- Szabadhűtés szellőztető rendszerrel: a szellőztető rendszer használható szabad hűtésre, ha 

a külső hőmérséklet és a beltéri igény ezt lehetővé teszi (szabad hűtés) - 2. funkcionalitási 

szint; 

- A beltéri levegő minőségére (IAQ) vonatkozó információk jelentése: A belső 

levegőminőségre vonatkozó korábbi és előrejelző információk is rendelkezésre állnak, a 

karbantartás pedig az érzékelők és a korábbi adatok alapján történik (valós idejű felügyelet, 

a belső levegőminőségre vonatkozó korábbi és előrejelző információk, a belső érzékelők és 

a korábbi adatok alapján történő hibaelhárítás/karbantartás) - 4. funkcionalitási szint; 

 

A 16. és 17. ábra a szellőzőrendszer különböző részterületeinek hatáspontszámát mutatja. 

 

Ábra 16: Különböző szellőző alrendszerek pontszámai - 1 

  

Ábra 17: Különböző szellőző alrendszerek pontszámai - 2 
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VILÁGÍTÁS - ESETTANULMÁNY 1 

Az irodaépület világítását ledes fényforrások biztosítják. A hűtőgerendák előlapjába épített 

foglaltságérzékelő a világítási rendszer vezérlésére is szolgál.  

A rendszer rendelkezik dimmelési lehetőséggel, így a világítás teljesítménye szabályozható, 

a világítási rendszerrel kapcsolatos információkat pedig a központi automatizálási rendszer 

tárolja. 

A 18. ábra egy lámpa ábrázolását mutatja; a 19. ábra a mozgás- és hőmérsékletérzékelőt 

ábrázolja.  

  

Ábra. 18: Lámpatest (superiorlighting.com) Ábra. 19: Jelenlétérzékelő 

A szellőzőrendszer értékelése során a következő szempontokat vették figyelembe:  

- A beltéri világítás vezérlése: a rendszer kapcsolása automatikus (automatikus 

bekapcsolás/sötétítés) - 2. funkcionalitási szint; 

- A mesterséges világítás fényszint alapján történő vezérlése: a világítási rendszer 

automatikusan kapcsol, de nincs automatikus fényerőszabályozási lehetőség (automatikus 

kapcsolás) - 2. funkcionalitási szint; 

A 20. ábra a világítási rendszer különböző részterületeinek hatáspontszámát mutatja. 
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Ábra 20: Különböző világítási alrendszerek pontszámai 

DINAMIKUS ÉPÜLETSZERKEZETEK - 1. ESETTANULMÁNY 

Az iroda árnyékolását redőnyök biztosítják. Ezek kézi működtetésűek, nem automatizáltak, 

nincsenek összehangolva, és nem kapcsolódnak a világításhoz, a hűtéshez vagy más 

épületgépészeti rendszerhez. 

A dinamikus épületszerkezetek értékelése során a következő szempontokat vették 

figyelembe:  

- Árnyékolás szabályozása: a redőnyök kézi működtetésűek (nincs napellenző vagy kézi 

működtetés) - 0 funkcionalitási szint; 

- Ablakok nyitásának/zárásának vezérlése, épültgépészeti rendszerrel kombinálva: az 

ablakok az egész épületben nyithatók, a működtetés kézi vezérlésű (kézi működtetés vagy 

csak rögzített ablakok) - 0 funkcionalitási szint; 

- Teljesítményre vonatkozó jelentési információk: az épületirányítási rendszerhez 

kapcsolódó dinamikus épületszerkezetekből nincs információ (nincs jelentés) - 0. 

funkcionalitási szint; 

A 21. ábra a dinamikus épületszerkezetek különböző részterületeinek hatáspontszámait 

mutatja. 
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Ábra 21: Különböző dinamikus épületszerkezeti alrendszerek pontszámai 

VILLAMOS ENERGIA - 1. ESETTANULMÁNY 

Nincsenek fotovoltaikus panelek vagy bármilyen helyi villamosenergia-termelés, így 

invertert sem telepítettek. Így nincs helyi energiatárolás, és a különböző egységek 

felügyelete sem biztosított. Másrészt az irodaépületben nincs kapcsolt energiatermelő 

berendezés. 

 

ELEKTROMOS AUTÓTÖLTÉS - 1. ESETTANULMÁNY 

Nincs lehetőség elektromos autó töltésére a helyszínen, a dolgozók nem használnak 

elektromos autót, vagy ha használnak is, nem az iroda közelében töltik. 

FELÜGYELET ÉS ELLENŐRZÉS - 1. ESETTANULMÁNY 

Az épület rendelkezik épületirányítási rendszerrel, amely képes az üzemidő mérésére és 

hibajelzések küldésére. A foglaltságérzékelők segítenek az épületgépészeti rendszerek 

vezérlésében. Az automatizálási rendszer a belső terhelések és a külső időjárási adatok 

figyelembevételével képes optimális kényelmet biztosítani optimális energiafogyasztás 

mellett. Az automatizálási rendszer naplózási és optimalizálási funkcióval is rendelkezik, és 

webes felületen érhető el. 

A 22. ábra a BMS szoftverben a foglaltság megjelenítését mutatja. 
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Ábra 22: BMS vizualizáció 

A dinamikus épületszerkezetek értékelése során a következő szempontokat vették 

figyelembe:  

- Futásidő-menedzsment: a fűtő- és hűtőberendezések, az AHU és más HVAC-egységek a 

BMS-hez csatlakoztak, így tetszőleges feltételek határozhatók meg (egyedi beállítás előre 

meghatározott időbeosztást követve; központi helyiségből történő adaptáció; változó 

előkondicionálási fázisok) - 2. funkcionalitási szint; 

- Hibák észlelése és támogatás nyújtása: a BMS rendszer képes volt a hibák észlelésére és 

diagnosztikai funkciókkal rendelkezett (az észlelt hibák központi jelzésével és 

riasztási/diagnosztikai funkciókkal) - 2. funkcionalitási szint; 

 

- Foglalkozásérzékelés - csatlakoztatott szolgáltatások: különböző épületgépészeti 

rendszerek (TBS) csatlakoznak a BMS-hez. Emellett egyes érzékelők különböző TBS-ek 

bemeneti adataként is szolgálnak, például a központi jelenlétérzékelés a világítási, fűtési, 

hűtési és szellőztetőrendszerek bemeneti adata (a központi érzékelés több TBS-be, például 

a világításba és a fűtésbe táplál be) - 2. szintű funkcionalitás; 

- A TBS teljesítményének és energiafelhasználásának központi jelentése: valós idejű 

energiafelhasználás - fűtés és hűtés mérése (a részlegesen mért energiafelhasználás vagy 

más teljesítménymérők valós idejű jelzése legalább 2 területre vonatkozóan) - 2. 

funkcionalitási szint; 

- Intelligens hálózati interakció: Nincs (nincs harmonizáció a hálózat és az épületenergetikai 

rendszerek között) - 0. funkcionalitási szint; 

- A DSM-re vonatkozó információk jelentése: Nincs (nincs jelentéstétel) - 0. funkcionalitási 

szint; 
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- A DSM-szabályozás felülbírálása: Nincs (nincs DSM-szabályozás) - 0. funkcionalitási szint; 

A 23. és 24. ábra a felügyeleti és ellenőrzési rendszerek különböző részterületeinek 

hatáspontszámát mutatja.. 

Ábra 23: Különböző monitoring alrendszerek pontszámai - 1 

 

 

Ábra 24: Különböző monitoring alrendszerek pontszámai - 2 

SÚLYOZÁSI TÉNYEZŐK, PONTSZÁMOK, KÖVETKEZTETÉSEK - 1. ESETTANULMÁNY 

A területeknek és kritériumoknak tulajdonítandó súlyokat a 25. ábra mutatja be. 

A hatások pontszámai a 26. ábrán láthatók, a 27. ábra a területek pontszámát mutatja.  

Megállapítható, hogy az épület intelligens mutatóinak optimalizálása érdekében javítani kell 

a különböző területek rugalmasságát és tárolási lehetőségeit. Mivel egyes területek nem 

voltak jelen az épületben, ezeket az eredményeket nem vettük figyelembe a végső SRI-

pontszám kiszámításakor.  
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Megállapítható, hogy a melegvízrendszert és a TBS-rendszerek felügyeletét és vezérlését 

javítani kell az SRI-pontszám javításához, amely ebben az esetben 65%. 

 

 

Ábra 25: Súlyozási faktorok 

  

Ábra 26: Területek pontszámai 
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Ábra 27: Hatások pontszámai 

 

1.8  2. ESETTANULMÁNY 

A második épület az AMPLIO, egy székesfehérvári automatizálási vállalat székhelye. Az iroda 

mérete 1100 négyzetméter, és többféle energiaforrással rendelkezik mind a fűtéshez, mind 

a hűtéshez. Az épület mesterséges szellőzéssel rendelkezik, és egy központi épületirányítási 

rendszer vezérli az összes épületgépészeti rendszert.  

Az értékelési módszertan hasonló az első esettanulmányban bemutatotthoz, így ez a fejezet 

egyszerűsített leírást ad. 

A 28. és 29. ábra az épület bemutatását mutatja be.  

  

Ábra. 28: Épület bemutatása Ábra. 29: Épület bemutatása 
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Az irodaépület két hőforrással rendelkezik: egy gázkazánnal, amely a radiátorok, a 

használati melegvíz és a légkezelő egységek energiaellátását biztosítja, valamint egy 

hőszivattyúcsoporttal, amely a felületi fűtés és hűtés hőforrásaként szolgál. Minden 

helyiségben termosztátok vannak, és a fűtési rendszer változó fordulatszámú szivattyúkkal 

van felszerelve. 

A hűtőrendszer hőforrása a hőszivattyú. A kompresszorok modulációjának csökkentése 

érdekében a rendszer puffertartályokkal rendelkezik. A felületfűtést hidraulikus rendszer 

biztosítja. Ezenkívül az épületben egy változó hűtőközeg-mennyiségű rendszer van 

telepítve, valamint egy hűtőgép, amely a légkezelő egységek hűtőteljesítményét adja. 

A használati melegvíz készítéséhez az energiaforrás a gázkazán, amely egy használati 

melegvíztároló hőcserélőjének adja a szükséges energiát. A tárolási hőmérséklet 50 oC, és a 

legionella elleni védelem miatt a víz hőmérséklete ideiglenesen 70 oC-ra emelkedik. Az 

épület komfortigényének kielégítése érdekében keringtető rendszer működik. 

Az irodaépület gépi szellőzéssel rendelkezik. Több légkezelő egység (AHU) van forgó 

hőcserélővel. Ezen egységek energiaforrása télen a kazán, nyáron pedig a hűtőgép. A 

szellőztető rendszer változó légmennyiségű rendszer, amelyet egy épületirányítási rendszer 

vezérel. Minden zóna beltéri levegőminőség-érzékelőkkel van felszerelve, így a szellőztető 

rendszer pontosan szabályozható. 

Az épület világítását LED-lámpák biztosítják. Minden zónában jelenlétérzékelők vannak 

felszerelve, és a világítási rendszer automatikus vezérlése is rendelkezésre áll. A lámpák 

dimmelhetők, és a világítási rendszerek a BMS-hez vannak csatlakoztatva. 

Az épületet a BMS-hez csatlakoztatott külső árnyékolórendszerrel szerelték fel. 

Ablaknyitásérzékelők is rendelkezésre állnak. Villamosenergia-termelés vagy az elektromos 

energia helyi tárolása nem áll rendelkezésre, ahogyan az elektromos autók töltése sem.  

A BMS rendszer vezérli az összes épületgépészeti rendszert. 

PONTSZÁMOK, KÖVETKEZTETÉSEK - 2. ESETTANULMÁNY 

A hatások pontszámai a 30. ábrán láthatók, míg a 31. ábra a tartományok pontszámait 

mutatja.  

Ebben az esetben is javítható a rugalmasság és a tárolás. Ez a következtetés a keresletoldali 

menedzsment fejlesztésének fontosságára utal. 
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Ábra 30: Területek pontszámai 

 

Ábra 31: Hatások pontszámai 

 

A projektet az Európai Bizottság támogatta. A kiadványban megjelentek nem 

szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit. 
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