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Épületgépész szakemberek szerepe az épületautomatizálásban
Számos információ található a
különféle szaklapokban az egyes
szakágak feladatmegosztásáról.
Ezek a meghatározások sok területen
jelölik ki az épületgépészettel foglalkozó szakemberek tevékenységét.
Azt azonban biztosan elmondhatjuk,
hogy a kollégák a saját szakterületükön túl ritkán merészkednek.
Általánosságban ez teljesen megfelelő megoldás, azonban nagyon sok
esetben – különösen, ha kis vagy
közepes volumenű beruházás tervezéséről, kivitelezéséről van szó –
rengeteg segítséget tudnának nyújtani mind a kivitelezés, mind az
üzemeltetés számára. Ráadásul egy
ilyen együttműködés kifejezetten
jelentős beruházási költség- és
üzemelési energia-megtakarítást is
biztosíthat.

Miről van szó?
Bizonyára mindenki számára ismerős kérdés az, hogy az épületgépész tervező (és később a kivitelező)
kollégák egy új vagy felújítandó objektum esetén az általánosan elfogadott
módon és szabványi előírásoknak
megfelelően méretezik a rendszereket, javasolnak hőelőállító és hűtő
berendezéseket. Ilyenkor – jól megszokott módon – a gyári ajánlásnak
megfelelő vezérlő-szabályozó rendszert írják ki további kiegészítések
nélkül.
Ezek a gyártók által fejlesztett rendszerek kitűnőek egy-egy konkrét
alkalmazásra a gyár által javasolt
környezeti feltételek esetén. Amikor egy
ilyen rendszert (pl. kondenzációs fűtőberendezést) építenek be, elképzelhető,
hogy a gyári ajánlott automatikai készü-
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lék nagyjából megfelel az elképzeléseknek. Már ilyenkor is előfordulnak olyan
problémák, hogy a rendszer által kínált
szolgáltatások hiányosak (pl. összetett
időprogramok, adatgyűjtés, távfelügyelet
stb.). Ezzel persze nem szoktak a
kollégák foglalkozni, és a megrendelőberuházó is csak a lehetséges végeredményen bosszankodik.
Az ilyen rendszereknél is előfordulhatnak olyan energetikai problémák,
amikor az időprogram korlátozott
lehetőségei miatt bizonyos holt időszakban (pl. amikor az épületben nem
tartózkodik senki) sokszor nincs leszabályozva az energiaelőállítás (vagy
nem akkor és nem úgy, mint kellene).
Erre mutat példát az 1-es ábra, ami
egy kiváló fűtőberendezés szabályzóegységét mutatja be, amely képes a
csökkentett fűtési időprogram alkalmazására, csak a rendszeróra nem
képes a téli-nyári átállás kezelésére
(vagy üzembe helyezéskor nem állították be erre).

Mi történik ilyenkor?
Így bizonyos időszakokban reggel
hamarabb kezd fűteni, mint kellene
(nem zavar senkit, de felesleges energialeadás). A nagyobb baj, ha délután
hamarabb állítja le a fűtést, ami miatt
az ott élők fázni fognak. Mivel nincs távfelügyelet, a módosítást, átállítást nem
lehet távolról szakszerűen elvégezni.
Ilyenkor szerencsés esetben egy helyi
szakember átállítja az időprogramot
(vagy a rendszerórát).
De az sem kizárt, hogy csupán a fűtési
hőmérséklet kerül magasabbra. Ami –
mindannyian tudjuk – a tervezettnél nagyobb energiafelhasználással fog járni!
Bonyolultabb a helyzet, ha több beren-

dezés (fűtő-, hűtőberendezés vagy
hőszivattyú) található egy rendszerben.
Ilyenkor ezek saját automatikai rendszereik (melyek a gyári javaslat szerintiek) ugyanúgy (vagy az előbbi kisebb
hibával) teszik a dolgukat. Ami viszont
nagyon valószínű, hogy ezek a rendszerek nem tudnak egymásról, nem
tudnak egymás szabályozási, működtetési tevékenységéről.

Miért baj ez?
Képzeljük el, hogy egy épületben fűtő- és
hűtőberendezések egyaránt működnek.
Képzeljük el,
– hogy mindegyik gyártó szervizes szakembere beszabályozta a saját rendszerét (sajnos még ez sem mindig igaz),
– hogy mindegyiknek van időprogramja is,
– hogy ezek az időprogramok is elállítódhatnak (természetesen nem egyformán). Mivel nincs távfelügyelet, senki
nem tud segíteni az üzemeltetőnek.
És ezek a rendszerek – még a legalaposabb beszabályozás esetén is – néha
egymás ellen is dolgoznak, ami csak a
magas energiaköltségek és rosszabb
komfortérzet alapján derül ki.
Ezek a problémák sok helyen előjönnek, és nemcsak magánházak esetén,
bár ott szinte állandóan jelen vannak.
Ennek oka, hogy – a személyes tapasztalat szerint – ezeknél a beruházásoknál:
– villamos tervezőkolléga kap megbízást (csak a betápig, vagy maximum a
világítás tervezéséig), mert úgyis van
egy villanyszerelő "Pista/Jóska/Feri...",
aki majd megcsinálja a többit, (láttunk
már olyan példát, amikor a 20 kW-os
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kondenzációs kazán és a kb. 40 kW-os
vegyes tüzelésű monstrum között egy
villanyszerelő csőtermosztátokkal építette ki a vezérlő-készüléket...)
– gépész tervezőkolléga is kap feladatot, mert a fűtést csak meg kell tervezni, ki kell írni a berendezéseket a
gyári szabályzóval együtt,
– automatikatervező viszont szinte
soha nincs, mert minek az, és a távfelügyelet is csak egy számítástechnikai
kérdés – vagy legalábbis annak hiszik a
legtöbben,
– a helyszíni beszabályozás pedig vagy
elmarad, vagy érdekes eredménnyel jár,
ahol (pl. 2. ábra az előző oldalon) a szabályozószelep motor helyett (vagy lemaradt, vagy ellopták) egy kézi pillanatszorító végzi el a keverőszelep szabályozását (mindörökké..?).

Mit kínál az automatikai
szakma a gépészkollégáknak?
Egyszerű, könnyen érthető nyelvezetű
(épületgépészeti példákra koncentráló)
automatikai tanfolyamot, aminek segítségével gyorsabban átláthatják az
ilyen kérdéseket, helyzeteket, és tanácsot tudnak adni a beruházónak.
Könnyen kezelhető automatikai rendszert konfiguráló alkalmazást, ami az
előbbi tudással önállóan segítheti a
rendszer kialakítását. Konzultációs lehetőséget, amivel hatékonyan segíthetjük a
gépész kollégák munkáját.
Országosan elérhető automatikai vállalkozások szakembereit a rendszerintegrátoraink táborából, akik segítenek szakszerűen megvalósítani a feladatot.

Mit vár az automatikai szak- Milyen előnnyel jár ez a
ma a gépészkollégáktól?
lehetőség a gépészszakma
Mindenképpen azt, hogy ilyen esetekszámára?
ben igyekezzenek jelezni a beruházónak, építtetőnek a várható energetikai
és komfortproblémákat, hiszen ők
vannak tisztában a legjobban ezekkel a
kérdésekkel.
Próbáljanak megoldást javasolni a beruházónak, építtetőnek, kiemelve, hogy az
integrált automatikai megoldás milyen
előnyökkel jár. Igény esetén vonjanak be
automatikai szakembereket.
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A végfelhasználók sokkal elégetettebbek lesznek a megszületett eredménynyel. Az elkészült rendszer energiamegtakarításai egyértelműen a gépészkollégák érdemét erősítheti.
Az online távelérés segítségével könynyebben győzhetik meg leendő partnereiket az általuk képviselt műszakitechnológiai megoldásokról (3. ábra).

Felvetődhet a kérdés, hogy e sorok írója
hogyan kerül erre a területre, illetve
hogyan „veszi magának a bátorságot”,
hogy ilyen területeken próbáljon
véleményt, sőt javaslatot formálni. Ez a
kérdés több irányból közelíthető.
Az egyik oldal talán az, hogy villamosmérnökként több mint 30 éve foglalkozom automatikai rendszerek alkalmazásával, tervezésével, programozásával, így számtalan kisebb-nagyobb
ipari és épülettechnológiával találkoztam már. Ezek között olyanok is találhatók, mint a Budapest Liszt Ferenc
nemzetközi repülőtér épületei. A másik
oldal, hogy az elmúlt 6-8 évben egyre
szaporodnak azok a kisebb középületi
vagy nagyobb magánépületi alkalmazások, ahol tanácsadóként vagy kivitelezőként szintén számtalan fontos és
érdekes épületgépészeti alkalmazást
találtunk. Sajnos alaposan elrontott
rendszerrel is sikerült már néhányszor
találkozni.
A harmadik oldal, hogy e cikk írójának
családjában az apai (Opitzer Károly)
ágon szinte mindenki aktív vagy néhai
épületgépész, így elég nehéz volt
elkerülni (nem is volt ilyen szándék),
hogy maradjon egy kis „épületgépészet
iránti ismeret és tisztelet” a villamosmérnöki tudás mellett is.

Opitzer Gábor, SB-Controls Kft.

