MODUŁY ANALITYCZNE | MAPA ZUŻYCIA
Moduł Mapa Zużycia pozwala na analizę danych z całego miesiąca na jednym wykresie z podziałem
na dni i godziny. Kolor poszczególnych kratek odzwierciedla intensywność zużycia medium z
wybranego licznika lub poziom mierzonych wartości, np. mocy, temperatury. Jeśli podczas
konfiguracji wprowadzono moc umowną, na czarno zostaną zaznaczone kratki, gdy zostanie ona
przekroczona. Jeżeli Twój licznik analizuje dane strefowe możesz zobaczyć zużycie np. energii
elektrycznej w poszczególnych strefach. Poszczególne kratki wykresie odpowiadają 15 minutowym
zakresom czasu. Białe kratki na wykresie oznaczają brak odczytu w tym zakresie czasu.
Aby przejść do Modułu Mapa zużycia należy na panelu nawigacyjnym znajdującym się po lewej
stronie ekranu wybrać z zakładek dla budynku: Mapa zużycia.

GENEROWANIE WYKRESU

1

Wybierz zakres czasu, w którym chcesz wyświetlić dane.

2

Wybierz pomiar.

3

Opcjonalnie możesz wybrać licznik główny w danym budynku (Gł. Ogrzewanie/ Gł.
Energia/Gł. Woda).
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Opcjonalnie możesz zawęzić listę liczników poprzez wybranie pomiaru: Automatyczne

4

(dane odczytywane są zdalnie przez system urządzeń RhinoAMI) lub Ręczne (dane
odczytywane i wprowadzane są manualnie).
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6
7
8

Opcjonalnie: Przed wyborem pomiaru możesz wybrać medium (Wszystkie
Media/Woda/Gaz/Energia).
Opcjonalnie: Możesz wyświetlać 4 tygodniowe zakresy czasu w przód i wstecz.

Opcjonalnie: Masz możliwość wyświetlenia wykresu temperatury zewnętrznej dla stacji
pogodowej w pobliżu budynku.
Wybierz format pliku do pobrania. Generowanie raportu możliwe jest w postaci różnych
rodzajów plików: *.PNG, *JPG, *.PDF, *.SVG, *.CSV, *.XLS.

PRZYKŁAD RAPORTU Z MODUŁU MAPA ZUŻYCIA
Eksport danych do formatu XLSX pozwana na uzyskanie szczegółowego raportu mocy chwilowej
oraz zużycia z granulacją 15-sto minutową dla każdego dnia.
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PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA
Sprawdzenie czy czasu pracy danego obwodu np. klimatyzacji i urządzeń grzewczych. W poniższym
przykładzie urządzenia grzewcze były włączane długo przed rozpoczęciem pracy obiektu
jednocześnie ich ustawienia były niewłaściwe przez co zużywały przy starcie dużo energii. Poniższy
wykres przedstawia sytuacje na początku monitorowania

Po wprowadzeniu zmian w sterowniku urządzeń grzewczych zużycie na tym sam liczniku wygląda
następująco.
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