Monitoring
a řízení spotřeby
energie
Pokročilé řešení pro měření, optimalizaci a řízení energií založené na analýze a predikci spotřeby ve výrobě
nebo v komerčních budovách s využitím vlastních IoT
zařízení, IoT platformy a prediktivní analýzy dat.

Funkce a možnosti
▪▪ Získejte přehled o využití energie,		
nákladech a úsporách na linkách,		
strojích a ve výrobě
▪▪ Omezte plýtvání, nevhodná nastavení		
nebo nevhodná schémata využití energie

Získejte detailní přehled o spotřebě energií nejen
na úrovni výrobní haly nebo budovy, ale i na úrovni
linky, místnosti, stroje, spotřebiče a dokonce i jednotlivého výrobku. V rámci jednoho systému je k
dispozici přehled o spotřebě elektrické energie,
vody a plynu a též možnost měření dalších parametrů prostředí, jako je teplota, vlhkost, úroveň
CO2 a dalších..

▪▪ Analýza využití a optimalizace spotřeby
▪▪ Propojení s ERP, výrobními			
a plánovacími systémy

V čem je naše řešení jiné?

▪▪ Snížení nákladů na energie až o 30 %

Dodáváme koncové, nízkonákladové řešení pro
sledování spotřeby. Celý systém je vysoce modulární a jednoduchý na instalaci, nevyžaduje zásah
do stávajících infrastruktury. Jednotlivé prvky pracují bezdrátově a bezpečně mimo lokální sítě Wi-Fi
či LAN. Díky otevřenému propojení do výkonného
továrního systému jsou data o spotřebě integrována s informacemi o pracovním vytížením strojů.
Budete tak mít okamžitý přehled o spotřebě energií
jednotlivých strojů v závislosti na výrobním plánu.
Integrovaná prediktivní datová analýza zpracovává
data o spotřebě v reálném čase a dává doporučení,
která umožňuje předcházet výkonovým špičkám,
optimalizuje plán produkce a pomáhá k dosažení
vyvážených energetických profilů. Řešení je k dispozici pro instalaci na straně zákazníka, nebo jako
SaaS služba v prostředí společnosti Foxconn 4Tech.

▪▪ Dostupné také jako SaaS v cloudu

Proč Foxconn 4Tech?
Naše přidaná hodnota
Vytváříme ekosystém ze světa průmyslu a pokročilé
analýzy dat. Spojujeme experty z různých odvětví s našimi odborníky na analýzu dat tak, abychom dodali řešení vytvořené na míru zákazníkovi, které mu přinese
významnou přidanou hodnotu v podobě jasného přehledu o spotřebě energie. Toto řešení přináší prokazatelné úspory v operativních nákladech, snižuje spotřebu energie a tím zvyšuje celkovou efektivitu provozu.

Základní verze
▪▪
▪▪
▪▪

Třífázový elektroměr pro přímé či nepřímé měření
IoT senzory pro měření spotřeby vody, plynu nebo		
veličin prostředí (teplota, vlhkost, CO2, ...)
IoT jednotka Gossamer NODE pro čtení dat z elektroměru

Rozšířená verze
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Využívá všechny vlastnosti základní verze
Webová aplikace s interaktivní reporty
Základní datová analýza pro odhad krátkodobé		
spotřeby energie
Simulace úspor při optimalizaci 15 minutových maxim
Vizualizace dat formou rozšířené reality

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

IoT jednotka Gossamer HUB pro bezdrátový sběr dat
Senzory pro měření dalších veličin prostředí
IoT platforma pro sběr, ukládání a export dat
Webové a mobilní uživatelské rozhraní

Prémiová verze
▪▪
▪▪
▪▪

Obsahuje všechny vlastnosti rozšířené verze
Propojení s MES/ERP systémem pro rozúčtování		
energií na jednotlivé výrobky
Prediktivní analýza dat pro odhad spotřeby energie

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Označení kritických 15 minutových intervalů
Optimalizace výrobního plánu a řízení spotřebičů		
pro dosažení vyrovnané křivky
Možnost využití dat pro návrh systému prediktivní 		
údržby strojů
Příležitost k optimalizaci tarifu odběru energie		

Vyzkoušejte si přímo
ve vaší výrobě
Nabízíme vám testovací sadu tří elektroměrů, tří
komunikačních jednotek IoT Gossamer Node a IoT
Gossamer HUB. Nainstalujeme měřicí přístroje na
vybraný stroj ve vaší továrně, nastavíme místní
bezdrátovou síť LoRaWAN a zajistíme konektivitu
do našeho cloudu. Během dvouměsíčního testování budeme sbírat a analyzovat data a ukážeme
vám, jakých úspor můžete dosáhnout, když bude
toto řešení natrvalo nainstalované ve vaší továrně. Sami můžete zároveň sledovat data ze skutečného provozu včetně základních analýz a předpovědí.

Váš první krok směrem
k Průmyslu 4.0
▪▪

▪▪
▪▪
▪▪

Industriální IoT platforma přichází s řešením, které se
může stát páteří obsáhlého průmyslového IoT 		
ekosystému ve vaší továrně
Řešení může být rozšířeno na sledování a řízení mnoha
utilit (elektřina, plyn, teplo, voda a stlačený vzduch)
Naměřená data mohou být využita ke sledování		
technického stavu a opotřebení stroje
Připojením ostatních senzorů (teplota, vibrace, hluk, 		
síla atd.) k IoT jednotkám zajišťuje lepší sledování		
technického stavu stroje a umožňuje tak předpovídat		
jeho poruchy a omezit tak náklady na servis a provoz

Referenční nasazení
▪▪ Referenční nasazení ve výrobní továrně		
společnosti Foxconn v Pardubicích
▪▪ Monitoring 60 různých strojů jako jsou rázové
lisy, ohýbačky, laserové řezáky aj.
▪▪ Načítání různých dat v reálném čase (napětí, 		
proud, frekvence, spotřeba aj.)
▪▪ Přehledový panel pro BI, prediktivní analýzy, 		
optimalizace energetické efektivity
▪▪ Očekáváná celková úspora nákladů			
na energie: 12 %
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