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За какво служи системата за 

енергиен мениджмънт (СЕМ)? 

Автоматизираните системи на „Вема 

Дизайн” ООД за мониторинг и 

контрол на енергопотреблението са електронни системи, които 

служат за наблюдение, анализ и обработка на масиви от 

информация за енергопотреблението в различни обекти с голяма 

консумация на енергия. Недостигът на ресурси и непрекъснатото 

нарастване на цената на енергията все повече принуждават малките 

и средни предприятия (МСП) да търсят алтернативни решения. 

Събраните и обработени данни за потреблението на енергия 

стимулират управленските органи да предприемат мерки за 

подобряване на енергийната ефективност, което от своя страна 

води до оптимизиране на производството и икономия в 

енергопотреблението. Разработването и въвеждането на СЕМ е 

изискуем етап от сертифицирането по стандарт БДС EN ISO 50001.
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Техническо обезпечаване на СЕМ 

- Подсистема от свързани локални електромери, с възможност за 
измерване на активна, реактивна и пълна енергия на трифазни 
товари, с вграден комуникационен интерфейс; 

 
- контролери, осигуряващи въвеждане, обработване и 

архивиране на информацията от измервателните уреди; 
 

 
- подсистема от локални промишлени компютри, осигуряващи 

измерването и обработването на отделни параметри и 
предаването им към централен сървър; 

 
- софтуерна платформа за дистанционен достъп и наблюдение в 

реално време; 
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Технически характеристики 
на локалните електромери: 
 
 
 
 
 
 

Напреженови входове............................. 3 броя в звезда; 
 
Входно напрежение...............................................от 180 до 250 VАС; 
 
Токови входове.................................................. 3 бр. диференциални; 
 
Вид индикация на конзолата......................8 цифри по 2 реда LCD; 
 
Обхват на измерената електроенергия: 
активна........................................................ до 99999999.9999999 kWh 
реактивна.................................................... до 99999999.9999999 kWh 
пълна........................................................... до 99999999.9999999 kWh; 
 
Връзка с PC/HMI: 
-интерфейс .................................................................................RS485; 
-протокол на обмена  ...........................Modbus RTU (zero-based); 
 
Работна температура...................................................от 0 до 50 °C; 
 

     Температура на съхранение..................................от  -10 до 60 °C; 
 

Корпус за монтаж на DIN-шина ..........................105x86x60 mm; 

 

 

 



5 
 

 

Софтуер за автоматизирана система за мониторинг и контрол 

на енергопотреблението: 

- Точки за събиране и визуализиране на данни от локалните 
системи; 

- Модул за отчитане потреблението на активна, реактивна и 
пълна енергия за всяка точка на измерване; 

- Модул за оценка качеството на подаваната енергия във всяка 
точка на измерване; 

- Модул за алармени сигнали; 
- Модул за импортиране на данни; 
- Модул за изчисление консумацията на енергия за отделна 

партида готова продукция и за единична бройка от нея; 
- Неограничен брой потребители, за които са 

регламентирани различни нива на достъп; 
- Възможност за прехвърляне на данни в Excel и последващи 

статистически обработки; 
- Справка за моментен разход на ел.енергия по точки и общо 

за системата; 
- Справка за разход на ел. енергия по точки и общо за 

различни времеви периоди; 
- Справка за консумацията на енергия за отделна партида 

готова продукция и за единична бройка от нея; 
- Справка за паричната стойност на консумираната енергия 

за отделна партида и за единична бройка от нея; 
- Генериране на графики; 
- Архивиране на данни; 
- дистанционен достъп и/или WEB базиран сървър за 

данните и наблюдение в реално време; 
- генериране на периодични доклади; 
- многопортова комуникация; 
- възможност за сигнализиране при констатирано 

потребление на енергия извън предварително зададени 
граници; 
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Възможности за надграждане на системата: 

- събиране на регулярна информация за качеството и 
количеството на произведената продукция по 
производствени звена и общо; 

- поддържане на регулярна информация за състоянието на 
енергийните съоръжения; 

- следене времето на работа на енергийните и 
технологичните съоръжения, съставяне и изпълнение на 
ремонтните графици; 

- следене на реализирани мерки за енергийна ефективност. 
 
 
 
 
 
 

 


