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Đặc tính

Khái niệm cơ bản hoặc tóm tắt

Hệ thống Kiểm soát Năng lượng EMS Phân tán Thế hệ mới

 Trực quan hóa sự lãng phí chuẩn xác
 Hệ thống này thể hiện rõ sự liên kết giữa các điều kiện vận hành của cơ sở và năng lượng tiêu

thụ. Chức năng trực quan khác nhau giúp dễ dàng phát hiện sự lãng phí.
 Hiển thị tích hợp dữ liệu từ các nhóm bộ điều khiển được phân tán cho phép kiểm soát tốt toàn bộ

và chi tiết.
 Dễ dàng thiết lập và chỉnh sửa trên màn hình, trực quan hóa chuẩn xác các quy trình và thiết bị

nhà máy.
 Tất cả các thành viên của tổ chức có thể chia sẻ dữ liệu trực quan, và có thể thao tác tự do trên

máy tính cá nhân.
 Cài đặt và mở rộng đơn giản
 Dễ thiết lập trong hệ thống mạng nội bộ và không yêu cầu mạng đặc biệt.
 Khác với EMS thông thường, không cần máy tính chủ, và không yêu cầu phần mềm đặc biệt đối

với các máy tính cá nhân giám sát.
 Bộ điều khiển mạnh mẽ tại các bộ phận nhà máy cho phép thu thập và lưu trữ dữ liệu, cũng như

truyền tải hình ảnh web
 Không có rủi ro lỗi thời của hệ thống vận hành hoặc máy tính cá nhân. Có thể đầu tư từng bước.

 Khả năng mở rộng cao
 Có thể điều khiển tiết kiệm năng lượng. Điều khiển tiết kiệm năng lượng (lịch trình khởi

động/dừng, điều khiển giám sát theo yêu cầu, điều khiển tùy chỉnh, v.v…) dựa trên dữ liệu thu
thập được trong các bộ phận nhà máy.

 Ngoài điều khiển năng lượng cũng có thể điều khiển cơ sở hiệu quả điều khiển bảo dưỡng. Thông
báo vấn đề bất thường bằng e-mail.

Hình bên trái thể hiện cấu hình hệ thống. Bộ điều khiển tự quản FCN/FCJ của hệ thống STARDOM thu 
thập và tích lũy dữ liệu điện, lưu lượng khí, và năng lượng khác, cũng như nhiệt độ và dữ liệu tình trạng 
vận hành của cơ sở. Bộ điều khiển tự quản xử lý các dữ liệu và thiết lập màn hình điều khiển năng 
lượng hiển thị trong hình bên phải, trực tiếp gửi vào trình duyệt web của máy tính cá nhân kết nối với 
mạng nội bộ. Thông tin từ nhiều bộ điều khiển tại các địa điểm phân tán có thể được tích hợp và hiển 
thị trên một màn hình, cho phép điều khiển toàn bộ và điều khiển cục bộ chi tiết cho từng khu vực.
Các dữ liệu mà bộ điều khiển có thể thu thập được hiển thị trong hình bên phải. Giám sát năng lượng 
có thể được kết nối truyền thông nối tiếp sử dụng Dòng UPM và PR300 của chúng tôi. Đầu vào xung là 
chấp nhận được khi sử dụng màn hình điện của một công ty khác.

Màn hình ví dụ về InfoEnergy

Màn hình điều khiển không gian web

Hiển thị tích hợp dữ liệu phân tán
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nguồn: JASE Sản phẩm và Công nghệ Năng lượng Thông minh của Nhật Bản
http://www.jase-w.eccj.or.jp/technologies-v/index.html
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Liên hệ:

Hiệu quả hoặc nhận xét

Lắp đặt thực tế hoặc kế hoạch dự kiến

Trong nước: Tỷ lệ ứng dụng: Nhà máy: 85%; cao ốc văn phòng: 10%; trường học, bệnh viện, và các 
tiện ích công cộng khác: 2%; các trung tâm dữ liệu: 1%

Nước ngoài: Hệ thống này đã được lắp đặt tại các nhà máy ở nước ngoài của các công ty Nhật Bản, 
đang triển khai kế hoạch bán ra nước ngoài.

Trực quan hóa thất thoát năng lượng đã được thực hiện bằng InfoEnergy tại Nhà máy Kofu, nhà máy 
sản xuất chính của Yokogawa. Vì kết quả của một dự án nhằm giảm thất thoát và ứng dụng các biện 
pháp tiết kiệm năng lượng ở tất cả các phòng ban dựa trên InfoEnergy, tổng lượng cắt  giảm lãng phí 
đạt 113,759 tấn trong giai đoạn từ 1990 đến 2007.

Hiển thị và sự tham gia của toàn bộ nhân viên là điểm 
quan trọng của các hoạt động tiết kiệm năng lượng.
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