
S2N Okos Nyomásmenedzsment    
 

1. BERENDEZÉSEK TÍPUSAI ÉS  ALAPADATAI 

S2N aknába építhető monitoring eszköz 

A S2N aknába építhető monitoring rendszer a hálózati 
nyomás folyamatos ellenőrzése révén elősegíti annak 
optimalizálását, javítja a villamos energiafelhasználás 
hatékonyságát. A fixen telepített mérési pontok 
segítségével folyamatosan nyomon követhető a 
mérési körzeteken belüli üzemállapot, a csőtörések 
és szivárgások helye pontosan behatárolható. 
Nyomáscsökkentő segítségével szabályozható a 
helyszínhez, aktuális fogyasztási igényhez, 
napszakhoz szükséges optimális nyomás, ez segít 
csökkenteni a túl nagy nyomásból fakadó 
meghibásodásokat a csőhálózatban, így csökkenthető 
az esetleges vízveszteségek mennyisége is. 

 

Aknába szerelhető fix kialakítású mérőrendszerünkben 2 darab nyomástávadó használható hálózati 
nyomásmérésre, amely a hálózat állapotáról min. 1 percenként mért adatokat 15-60 percenként küldi 
a szerverre. IP 68-as védelemmel és saját akkumulátorral ellátott adatgyűjtő egységünk mintegy 
20.000 üzenetciklust biztosító folyamatos működésre képes, külső energiaforrás bevonása nélkül. 

 

Megoldásunk már meglévő mérési helyekre is könnyen beépíthető. Az összegyűjtött adatok vezeték 
nélküli NBIoT technológiával jutnak el az erre kijelölt szerverre, ahol Üzleti és Mesterséges Intelligencia 
segítségével beállíthatók az optimális nyomásértékek, kezelhetők az ügyfélpanaszok, felfedezhetők a 
hirtelen változások, nyomásesések. 

 

Az adatok megjelenítése személyre szabottan, akár mobil eszközre is telepíthetően történik. Az 
adatokhoz való hozzáférés a felhasználó igényének megfelelően belépési jogosultsággal (login, jelszó) 
védett módon történhet. A megfelelő jogosultsággal rendelkező kollégák akár mobiltelefonon is 
követhetik a mérési eredményeket, így lehetőség van riasztások gyors kezelésére. 

 



A berendezés állapotáról valós időben gyűjtött nagy mennyiségű adatok feldolgozásával és 
elemzésével optimalizálhatók a karbantartási folyamatok, hatékonyabb erőforrás felhasználás 
valósítható meg. A folyamatos monitoringnak köszönhetően az üzemeltetési és fenntartási költségek 
csökkenthetők, a hálózati nyomás optimalizálható. Az addigi preventív karbantartást felváltja a 
prediktív karbantartás, a berendezések hasznos élettartama megnő, a hiba- ill. anomália észlelés 
pontosabbá válik, a nagyobb meghibásodások és hosszabb idejű költséges üzemleállások 
megelőzhetők. A meghibásodás valószínűsége nagy pontossággal előre jelezhető, a szerelés költsége 
csökken. 

 

 

 

A felhasználóval közösen meghatározott küszöbértékek elérése/meghaladása esetén a rendszer 
figyelmeztető jelzést/riasztást küld, de beállítható trendelemzés alapján történő jelzés is, azaz pl. nem 
megfelelő működés, nyomásváltozás esetén is képes riasztást küldeni, nem csak a határértékek 
elérésekor. 

 

A monitoring rendszer egyes elemei összehangolhatók, a rendszer akár egymáshoz viszonyított értékek 
alapján is képes figyelmeztető, illetve alarm jelzéseket küldeni. 

A mérési adatokról a rendszer automatikusan napi/heti/havi riportokat készít, melyek a felhasználó 
igénye szerint xls vagy csv formátumban exportálhatók. A napi jelentések lehetővé teszik a hivatalos 
napi vízkitermelési adatok automatikus támogatását. 

 

2. FELHASZNÁLÁSI TERÜLET  

➢ Csőhálózati nyomásmonitoring 

➢ Hálózati nyomás optimalizálás 

➢ Vízmérleg készítés 

➢ DMA – mérési körzetek kialakítása 

➢ Üzemállapotok szerinti működtetés 

➢ Hibahely keresés támogatása 

➢ Csőtörések jelzése és szakaszolás követése 
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3. MÉRT PARAMÉTEREK  

➢ Két nyomás egyidejű mérése 

➢ Egy impulzus jeladó jelének fogása 

➢ Okos riasztás nyomásváltozás esetén  

 

4. A BERENDEZÉS MŰSZAKI PARAMÉTEREI  

➢ Adatgyűjtő egység: S2N SGU + antenna 

➢ Impulzus kimenetű mérési csatlakozás 

➢ Nyomásmérés: 2 db 

➢ Nyomásmérés hálózati nyomásméréshez: 0 - 20 bar 

➢ Mérési ciklusidő: min. 2 perc 

➢ Adatátviteli, kommunikációs ciklus: 15-60 percenként 

➢ Adatkommunikáció: NB IoT 

➢ Riasztás: nyomásérték változás esetén esemény-vezérelt riasztás 

➢ Védettség: IP68 

➢ Elem élettartam: kb. 20.000 üzenetciklus (adatkommunikációs igényektől függően) 

➢ Meglévő rendszerekbe installálható mérési megoldás 

➢ BI/AI alapú rendszerfelügyeleti koncepció támogatása 

➢ Mérési körzetek kialakítása 


