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PARTNER DZIAW f"�:. = ��; DODATEK SPECJALNY 
ARTYKUt SPONSOROWANY 

ASIX ENERGY 
EFEKTYWNE ZARZADZANIE 

GOSPODARKA ENERGETYCZNA 

W PRZEDSl�BIORSTWIE 

-

Asix.Evo to kolejne wcielenie rozwijanego od ponad 

dwudziestu lat systemu SCADA. Tak jak kazdy nowy 

samoch6d jest od poprzednika wi�kszy i bardziej luksu

sowy, tak i oprogramowanie obrasta nowymi funkcjami 

i mozliwosciami. W tym przypadku chodzi o to, by podqzac 

za nowymi trendami, spetniac nowe wymagania stawiane 

przez rozwijajqCq si� technik� i nowe wymogi formalne. 

Tak tez jest z nowym pakietem Asix Energy, b�dqcym 

rozwini�ciem funkcjonalnym platformy Asix.Evo. 

Asix Energy zostato pomyslane jako 
narz�dzie wspomagajcl_ce optymalne 
zarzcl_dzanie mediami energetycznymi 
w zaktadzie. Waznym impulsem do 
powstania tego rozszerzenia platformy 
Asix byto wprowadzenie obowicJ.zku prze
prowadzan ia audyt6w energetycznych 
w zaktadach spetniajcl_cych okreslone 
warunki (liczba zatrudnionych, wiel
kosc obrotu rocznego) oraz utatwienia 
dla tych firm, kt6re wdrazajcJ. zalecenia 
normy ISO 50001. Asix Energy jawi si� 
w takich przypadkach jako skuteczne 
narz�dzie utatwiajqce kolejne audyty 
energetyczne 01·az jeden z kluczowych 
element6w zarzcJ.dzania enei-gicJ. zgodnie 
z wytycznymi ISO. 

Nie nalezy tu stowa ,,energy" kojarzyc 
wytqeznie z energicJ. elektryczncJ. (a tak 

si� zazwyczaj pojmuje kwestie zwicJ.
zane z energicJ.), poniewaz nosnikami 
energii mogq bye dowolne media: 
woda, gaz, spr�zone powietrze, gazy 
techniczne i ich mieszanki, jak r6w
niez scieki. Nalezy pami�tac r6wniez 
o przypadkach, gdy medium przeptywa
przez teren zaktadu i jest dalej udost�p
niane/odbierane przez inne podmioty
gospodarcze.Z takimi przypadkami,
jak zresztcJ. i z bardziej skomplikowanymi,
Asix Energy daje sobie bez problemu
rad� - na tej elastycznosci polega wtas
nie jego sita.

Wdrozenie Asix Energy niesie za sobcJ. 
peten wachlarz korzysci, do kt6rych 
nalezcl_: 
• niep1·zerwany dost�p do odczytu danych 

z kazdego u1·zc1dzenia pomiarowego
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podtc1czonego clo systemu, staty dost�p 

z wykorzystaniem przeglc1darki interne

towej do biezc1cych i a1-chiwalnych danych 

dotyczqeych zuzycia medi6w, 

• zwi�zta i p1·zej1·zysta forma prezentacji

danych pomiarowych, utozonych w syn

optyczne zestawienia wedtug zc1danych 

kluczy (petna dowolnosc konfiguracji gra

fik synoptycznych), petna mozliwosc konfi· 

guracji sposobu prezentacji danych zgocl

nie z wymaganiami lnwestora, 

• kontrola dostaw medi6w i mozliwosc rozli

czania zuzycia medi6w wewnc1trz zaktaclu 

oraz z dostawcq, mozliwosc obliczenia rze

czywistej alokacji koszt6w energii - obli

czenie koszt6w energii w przeliczeniu na 

jeclnostk� procluktu/lini� produkcyjnc1/

obszar, 

• mozliwosc prowadzenia wewn�trznych 

rozlicze1i mi�dzywydziatowych, 

• redukcja poziomu zuzywanej energii
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