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SKADEN
Program SKADEN jest systemem kompleksowej analizy danych, pochodzących
z urządzeń pomiarowych energii elektrycznej, gazu, gazów technicznych oraz cieczy.
Jest przystosowany do pracy w wersji jednostanowiskowej lub w architekturze klient serwer. Program umożliwia obsługę wszystkich liczników produkcji Z.E.U.P. Pozyton
oraz wybranych liczników innych producentów.
STRUKTURA PROGRAMU
Moduł podstawowy – odczyt i prezentacja danych
Moduły funkcjonalne dla energii elektrycznej:

Analityczny – obliczenia i raporty na podstawie stanów liczydeł i danych profilowych

Online – monitorowanie wielkości chwilowych

Strażnik mocy – kontrola bieżącego zapotrzebowania na moc

Strażnik opłaty mocowej – kontrola energii dla potrzeb opłaty mocowej

Obliczenia finansowe – rachunki rozliczeniowe za pobór mocy i zużycie energii

Opłata mocowa – obliczenia i raporty uwzględniające opłatę mocową

SHOOK – handlowa obsługa odbiorców

Monitor energii – monitorowanie zużycia energii w trybie online

Prognozowanie – prognozowanie statystyczne zużycia energii

Grafikowanie – analiza oraz sporządzanie grafiku zapotrzebowania na energię

Strażnik planu – prognozowanie godzinowego zużycia energii wg ustalonego grafiku

Diagnostyczny – odczyt danych w trybie diagnostyki (dane chwilowe, rejestry błędów), raporty

OSD – generowanie profili energii, definiowanie ryczałtów, rozliczanie prosumentów

Moduły funkcjonalne dla gazu:

Analityczny – obliczenia i raporty na podstawie stanów liczydeł i danych profilowych

Online – monitorowanie wielkości chwilowych

Strażnik mocy – kontrola bieżącego przepływu gazu

Obliczenia finansowe – rachunki rozliczeniowe za zużycie gazu

Moduły funkcjonalne dla gazów technicznych:

Analityczny – obliczenia i raporty na podstawie stanów liczydeł i danych profilowych

Online – monitorowanie wielkości chwilowych
Moduły funkcjonalne dla cieczy:

Analityczny – obliczenia i raporty na podstawie stanów liczydeł i danych profilowych

Online – monitorowanie wielkości chwilowych
Moduł podstawowy

Moduł analityczny dla energii elektrycznej


odczyt danych za pośrednictwem przewodowych


wykresy profilu mocy (Rys. nr 1) i energii

grupy obliczeniowe z możliwością definiowania zestawów

i bezprzewodowych systemów transmisyjnych

archiwizacja odczytanych wartości w bazie danych
(stany liczydeł, moce maksymalne, profil mocy)

baza urządzeń, taryf oraz użytkowników

prezentacja danych (karta odczytowa, przegląd tekstowy)

synchronizacja czasu w licznikach energii elektrycznej

obliczeniowych

obliczenia i raporty wg „taryfy wirtualnej” (symulacja

taryfowa)

automatyczne przesyłanie raportów oraz plików odczytowych

Moduł opłaty mocowej

na adresy e-mail oraz serwery FTP


definiowanie godzin doby, w których obowiązuje naliczanie

opłaty mocowej, stawki opłat oraz podstawy procentowej

obliczenia, raporty

obliczeniowych

automatyczne i ręczne generowanie raportów


eksport danych w formacie XLS (MS Excel) oraz PDF

eksport danych do formatów wymiany danych pomiarowych

na rynku energii (PTPiREE)

www.pozyton.com.pl

Wybrane funkcje modułów programu

Standardowe raporty i wykresy dla energii elektr.


monitorowanie, eksport oraz zapis w bazie danych
wielkości chwilowych – Online (Rys. nr 2)

kontrola bieżącego zapotrzebowania na moc oraz
prognozowanie mocy uśrednionej na koniec cyklu
uśredniania, kontrola przepływu gazu – Strażnik mocy
(Rys. nr 3)

sterowanie urządzeniami za pomocą zewnętrznego
modułu wyjść przekaźnikowych – Strażnik mocy oraz
Online

generowanie rachunków rozliczeniowych za zużycie mocy
i energii elektrycznej lub gazu z wykorzystaniem
aktualnych taryf Operatorów Systemu Dystrybucyjnego
(OSD) – Obliczenia finansowe

sporządzanie grafiku (planu) zapotrzebowania na energię
elektryczną z możliwością analizy wykonania założonego
planu – Grafikowanie

generowanie profili standardowych – OSD

Standardowe raporty modułu analitycznego:

moce godzinowe czynne i bierne („pobór” i „oddawanie”)
oraz zbilansowane

dzienna energia czynna i bierna („pobór” i „oddawanie”)
oraz zbilansowana

dzienny bilans energii czynnej i biernej

zbiorcze rozliczenie energii czynnej i biernej („pobór”
i „oddawanie”) oraz zbilansowanej

miesięczna energia czynna i bierna („pobór”
i „oddawanie”) oraz zbilansowana

moce maksymalne czynne z rozbiciem na strefy czasowe
(„pobór” i „oddawanie”) oraz zbilansowane

miesięczne czynne moce maksymalne i minimalne
(„pobór” i „oddawanie”) oraz zbilansowane

średnie moce godzinowe czynne

profil mocy

przekroczenia mocy umownej wg wybranych algorytmów

zbiorcze rozliczenie energii czynnej i biernej ze stanów
liczydeł („pobór” i „oddawanie”)

zbiorcza karta odczytowa

strefowy tangens φ dla bieżącego oraz poprzedniego
miesiąca

rejestr zdarzeń z ich analizą

analiza danych

karta odczytowa

Wymagania sprzętowe programu dla wersji
podstawowych M1/G1/L1/T1 – M5/G5/L5/T5*

procesor Intel lub AMD: minimum 4 rdzenie, min. 2 GHz

pamięć RAM: minimum 8 GB

karta graficzna: rozdzielczość minimum 1024x768

port USB na klucz zabezpieczający

dysk twardy: minimum 1 GB + miejsce na dane
odczytowe

system operacyjny: Windows 8, Windows 8.1,
Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server
2016, Windows Server 2019

karta sieciowa podłączona do sieci opartej na protokole
TCP/IP
Dla wersji M6/G6/L6/T6 lub wyższych wymagania sprzętowe podlegają
indywidualnym ustaleniom w zależności od konfiguracji systemu
pomiarowego.
* oznaczenie Mx i/lub Gx i/lub Lx i/lub Tx programu, gdzie x to ilość
obsługiwanych urządzeń pomiarowych: M - dla energii elektrycznej,
G - dla gazu, L - dla cieczy, T - dla gazów technicznych.
Przykład: M5/G5/L2/T2 – wersja programu:
5 liczników energii elektrycznej + 5 przeliczników gazu + 2 liczniki
cieczy + 2 liczniki gazów technicznych.

Standardowe raporty modułu SHOOK:

rachunek rozliczeniowy ze stanów liczydeł

zbiorcze rozliczenia odbiorców
Standardowe raporty modułu obliczeń finansowych:

rachunek rozliczeniowy dostępny w kilku formatach
Standardowe wykresy modułu analitycznego:

profilu mocy za dowolnie zdefiniowany okres

energii godzinowych za dowolnie zdefiniowany okres

energii dziennych

energii miesięcznych

porównawcze

histogram mocy
Uwaga: Szczegółowy wykaz raportów programu SKADEN
dostępny w Dziale Marketingu, tel. (34) 366 44 95
wew.: 27, 31, 37, e-mail: marketing@pozyton.com.pl

Rys. 1. Przykładowy wykres profilu mocy
(dla energii elektrycznej)

Rys. 3. Moduł Strażnik mocy
(dla energii elektrycznej)
Rys. 2. Moduł Online
(dla energii elektrycznej)
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