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Mérőköreink száma
(2019. szeptember)

Felhasználói hőközpontokban
Győr-Szol tulajdonú hőközpontokban:

 Csak fűtési szolgáltatásra: 77 db

 Fűtés és HMV szolgáltatásra: 70 db

Idegen tulajdonú hőközpontokban: 191 db

Szolgáltatói hőközpontokban
 Hőközpontok primer oldalán: 140 db

 Kapcsolt épületek szekunder hőfogadóiban: 730 db

Teljes mérőköri állomány: 1208 db



Hőmennyiségmérő 

eszközeink

Multical 66C

Multical 602

Multical 601

Multical 603



Az adatgyűjtés korábbi 

gyakorlata

A hőmennyiségmérők adatgyűjtése 2017 előtt
 Emberi erőforrás igény: 3 körzetben 3 fő végezte.

 A fordulónapi adatok kiolvasás PSION készülékekkel, fali 

csatlakozón (RS232) keresztül történt.

 A kiolvasás időigénye: 2-3 nap volt.

 A kiolvasott adatok elemzése, jóváhagyása: 1-2 nap.

 Számlázás.



Központi adatgyűjtő 

rendszer kialakítása

A rendszerkialakítás aktualizált szempontjai
 Rádiófrekvenciás kiolvasás legyen.

 A csatoló eszköz (modem, router, stb.) ne igényeljen külső 

segédenergiát.

 A belső táp biztosítsa a hitelesítési periódusnak megfelelő üzemidőt.

 Rövidítse le az adatgyűjtésre fordított időt.

 A rendszer telepítése és üzemeltetése egyszerű és olcsó legyen.

Előzmények
2015-ben előzetes vizsgálatok elvégzése

 hálózatba szervezés lehetőségeinek áttekintése,

 kommunikációs lehetőségek elemzése,

 vonatkozó műszaki és árajánlatok bekérése.



LoRaWAN technológia

Médium:
• 868 MHz-es ISM sáv használata.

• Kis teljesítményű (25mW) rádiók használata.

• 10-15 km távolság áthidalása.

• Magas szintű titkosítás (128 bites, kettős kódolás) az adatvédelem 

érdekében.

• Átjátszó állomások, hálózati és alkalmazás szerverek.

• Az adatok adatbázis szerkezetben elérhetők.

Terepi eszközök (LoRa Modul):
• Alacsony energiafogyasztás.

• Rövid adásidők, kis adatcsomagok.

• Belső elemmel is hosszú rendelkezésre állási idő (kb. 5 év).



Fejlesztés

AL-10 sorozatú LoRa-Modul kifejlesztése:

• A LoRaWAN technológia rendelkezésre állt (LoRa Chip, 

átjátszó állomások, szerverek).

• A Multical sorozatú integrátorok lekérdezésére képes 

mikrokontroller kifejlesztése.

• NYÁK tervezése, gyártása.

A rendszerrel kapcsolatos egyéb alapvetések:

• Társaságunk LoRa média-fejlesztést nem kíván 

végrehajtani, azt szolgáltatás formájában vesszük 

igénybe.

• A hőmennyiségmérő lekérdezése a meglévő RS232 

Pug-in modulokon keresztül valósul meg.

• A korábbi lekérdezési módok (PSION kiolvasó, 

hőközponti felügyeleti rendszer) lehetősége maradjon 

meg.



Fejlesztés

Tesztek a SZIE Free LoRa rendszerén (2016) 
• 10-10 db AL-10 modul telepítése Győr-Sziget és Győr-Belváros 

városrészek hőközpontjaiban.

• Győr-Szol alkalmazás-szerverkörnyezet és adatbázis létrehozása saját 

informatikai fejlesztéssel.

• Győr-Szol megjelenítő felület kialakítása saját informatikai fejlesztéssel.

Pilot-projekt (2017)
• Média szolgáltatók versenyeztetése.

• +40 db AL-10 modul telepítése hőközpontokban.

• Szolgáltató partner kiválasztása.

• Üzemi tapasztalatok értékelése, szükséges beavatkozások megtétele.

• Telepítést és tesztelést segítő Győr-Szol mobil alkalmazás kifejlesztése.

• A rendszer telepítése saját erőforrással történt.



Adatgyűjtő rendszer 

Kiépítés

I. Ütem (2018. március-szeptember) 

• 730 db AL-10 modul telepítése a szolgáltatói hőközpontokról ellátott 

szekunder hőfogadókban.

II. Ütem (2018. október-december)

• 65 db AL-10 modul telepítése a csak fűtési szolgáltatást nyújtó, 

Győr-Szol tulajdonú hőközpontokban.

III. Ütem (2019. március-június)

• 170 db AL-10 modul telepítése a fűtési és HMV szolgáltatást nyújtó, 

Győr-Szol tulajdonú hőközpontokban.

IV. Ütem (2019. április-…)

• 200 db AL-10 modul telepítése idegen tulajdonú hőközpontokban.



Mérőkörönkénti kialakítás



LoRaWAN adattovábbítás



Adatgyűjtő rendszer 

Üzemeltetés

Adattovábbítás menete
• A Multical integrátor egység lekérdezését a LoRa-Modul

mikrokontrollere végzi (RS232).

• A mikrokontroller előre programozott időpontban feléleszti a 

rádió kommunikációt és beküldi az adatcsomagokat (köztes 

időszakban alvó állapot).

• A terepi eszközök időbeli eltolással küldenek adatot.

• A kódolt adatcsomagok az átjátszó állomásokon keresztül a 

hálózati szerverekre kerülnek (dekódolás => nyers adatok 

pufferelése).

• A Győr-Szol alkalmazás-szervere 15 percenként lekéri a friss 

adatokat.

• Adatok visszafejtése, megjelenítése, exportálása a Győr-Szol 

alkalmazás szerverén.



Adatgyűjtő rendszer 

Üzemeltetés

Hőmennyiségmérőkből érkező adatok

Naponta kétszeri adattovábbítás:

 GJ számlálóállás (aktuális adat)

 Előző hónap utolsó nap 24.00 órai GJ számlálóállás 

(elszámolási adat)

 Aktuális dátum és idő

 Integrátor belső óra ideje

 Mérő gyári száma

 HMV hidegvízmérő mérőállása (amennyiben van)



Adatgyűjtő rendszer 

Megjelenítő felület



Adatgyűjtő rendszer 

Üzemeltetés

Informatikai 

támogatás



Adatgyűjtő rendszer 

Tapasztalatok

Adattovábbítás üzembiztossága
 Adatcsomag-vesztés előfordul, de tapasztalataink szerint a 3. 

adatküldést követően (2. nap) már az adatok 100%-a beérkezik.

 Nincs „rálátás” probléma.

 Nem kellett a hőközpontokból antennát kihelyezni.

A rendszer előnyei:
 Az adattovábbításra nem kell külön rendszert üzemeltetnünk.

 A rendszer fejlesztése egyszerű, rugalmas.

 A terepi eszközök ára megfelelő.

 Az adatok saját adatbázisban kerülnek letárolásra, így tetszőlegesen 

visszakereshetők.

 A rendszer ugyan nem „felügyeleti rendszer”, de az adatok 

gyakorisága alapján hibafeltárásra, diagnosztikára így is alkalmas.



GYŐR-SZOL Zrt. Központ
H-9024 Győr, Orgona u. 10. 
Tel.: +36-96-511-420
E-mail: info@gyorszol.hu
Web: www.gyorszol.hu

Köszönöm megtisztelő 
figyelmüket!

Távhőszolgáltatási Igazgatóság

H-9028 Győr, Rozgonyi u. 44. 

Tel.: +36-96-414-466

E-mail: tavho@gyorszol.hu


