iQ House
Teechnologické
é řízení budo
ov. Od kabelááže po řídící jednotky
domácnosti – topení, žaluzie, Auudio/Video, osvětlení,
o
klim
matizace a řízené větrání, kamerový systém, ...
iQ Energy
Monito
orování a opttimalizace tooku energií. Na
N úrovni
rodinných domů, ale i kkancelářskýcch budov.
iQ Industrial
Řízení prů
ůmyslových zařízení,
z
monnitoring využžití strojů
a návvazné vyhodnocení efekttivity procesůů výroby v rá
ámci MIS.

Oblast iQ
Q Energy je postavena
p
na
a třech zákla dních pilířích
h:
Monitorring a uchováání dat – Kva
alitní a homoologovaná čidla jako elekktroměry, čiddla teplot, slunečního
svitu, an
nemometry a další jsou součástí jed notné sítě založené na průmyslové sběrnici RSS485. Náš
řídící sysstém automaaticky sleduje
e v reálném čase změny hodnot na všech
v
čidlechh a tyto ucho
ovává pro
další zpracování na centrálním
c
datovém úložžišti ‐ Microso
oft SQL Serve
er.
Zpracováání a preze
entace dat – Inteligenttní algoritmy pro zpraccování údajůů dokáží vyyhodnotit
konkrétn
ní data z rů
ůzných čidel včetně jejiich souvztažžností (napřř. výpočet sspotřeby en
nergie na
vytápěníí v závislosti na množství slunečního svitu a rych
hlosti větru při
p náklopu žžaluzií ...). Prrezentace
zpracovaaných dat probíhá
p
pom
mocí reportovvacích nástrrojů OLAP a Microsoft Reporting Services
S
‐
s dostup
pností přes in
nternet. Nab
bízíme i plnéé propojení se
s systémy zákazníka
z
a ppředání informačních
hodnot pro jejich další interní zpracování.
z
Součástí pre
ezentací jsou
u i aktuální kalkulace finančních
nákladů pro jednotlivvé typy enerrgetických taarifů.
e
– Nejjdůležitější ssoučástí systtému iQ Energy je moduul optimaliza
ace, který
Optimalizace toku energií
dokáže autonomně řídit jedno
otlivé části ssystému takk, aby nákla
ady na eneergie byly optimálně
o
rozložen
ny a minimallizovány. Zoh
hledňuje se přínos či ne
egativum alte
ernativních eenergií (sluneční svit,
větrné podmínky), vícetarifní intervaly, vvýběr vhodn
ného poskyttovatele ennergií dle aktuálních
podmíneek na trhu v ČR a další ...

ukázky zze systémů ‐ iQ Energy:

