INZERCE

Energetický informační systém (EIS)
IS ENERGIS ve společnosti DEZA

Více než padesát let je společnost DEZA,
a.s. nedílnou součástí Valašského Meziříčí.
Zároveň se stavbou prvních chemických
provozů započala také výstavba provozu
Energetika, který umožnil zahájení provozu chemických výroben. Čtyři roky od
rozhodnutí o realizaci rozsáhlého energetického komplexu zahájil podnik dodávku tepla prvnímu externímu odběrateli.
V roce 1965 DEZA dodávku tepla rozšířila
také do města Valašské Meziříčí. Kromě
výroby a distribuce tepla – páry a horké
vody – zajišťuje energetika také dodávku
tlakového technologického vzduchu, výrobu dusíku a v neposlední řadě také elektrickou energii pro závod.
Distributorem elektrické energie pro závod je
ČEZ Distribuce, a to prostřednictvím přívodů
110 kV. Pro vlastní výrobu elektřiny slouží
na teplárně tři turbogenerátory. Především

v letních měsících se od roku 2013 na výrobě
elektřiny podílejí dva menší zdroje, tzv. točivé
redukce.
V průběhu posledních let došlo na provozu
Energetika k realizaci několika projektů, které
přispěly ke zlepšení ekologie provozu. Jejich
provedením došlo také k využití energetického potenciálu druhotných energetických
zdrojů, které má společnost DEZA k dispozici. Kromě toho od konce loňského roku
dochází ve společnosti DEZA, a.s. k postupnému zavádění energetického informačního systému. DEZA zahájila spolupráci
s innogy Energie za účelem zlepšení monitoringu a celkového přehledu o toku energie.
Společnost tak bude moci daleko dřív reagovat na změny, které souvisí s výrobou,
distribucí nebo spotřebou energie. Doposud
ve společnosti chyběl nadřazený systém, který by s daty dále uceleně pracoval. Po zavedení systému IS ENERGIS bude tento proces
probíhat automatizovaně, tak aby uspokojil
požadavky legislativy i vnitřně nastavené potřeby společnosti.
Od energetického informačního systému si
DEZA slibuje komplexní správu dat z měření
energie, které společně se získáním celkového přehledu v této oblasti mnohdy není snadnou záležitostí. „Věříme, že se vyplatí věnovat
této oblasti čas a úsilí. Náklady na energii
čítají ve společnosti DEZA, a.s. ročně zhruba
miliardu korun, což znamená, že i jedno uspořené procento na energiích by pro společnost
znamenalo obrovskou úsporu finančních prostředků,“ vysvětlil tiskový mluvčí společnosti
DEZA, a.s. Ing. Jaroslav Obermajer, Ph.D.
Výhodou systému je mimo jiné zajištění
plnění legislativních povinností výrobce elektrické energie a tepla vůči státním orgánům
a interních potřeb v oblasti energetického
hospodářství. Legislativními povinnostmi se
myslí především vytváření výkazů pro Český

statistický úřad, Energetický regulační úřad
a podobně. Mimo jiné dokáže systém automatizovaně přenášet data o výrobě elektřiny
do portálu OTE, který poskytuje komplexní
služby jednotlivým účastníkům trhu s elektřinou a plynem. Kromě toho systém zajistí společnosti podklady pro controllingové přehledy.
K oficiálnímu rozběhnutí projektu došlo
na podzim loňského roku. V říjnu se uskutečnilo úvodní setkání se společností innogy
Energie. Do konce loňského roku pracovali
technologové na tvorbě základního realizačního projektu. Začátkem února došlo k instalaci softwaru IS ENERGIS na firemních
serverech. Společnost tak má za sebou první
dva kroky. Nutno však podotknout, že ty snazší. V současné době čeká Dezu zprovoznění
komunikace mezi datovými zdroji. Ve spolupráci s technology následně dojde k převodu
výsledných souborů do prostředí IS ENERGIS.
Pokud vše půjde podle plánu, začátkem
září získá společnost DEZA z IS ENERGIS
první data o výrobě páry a elektřiny na zdrojích, jejich distribuci i spotřebě, dále tlakového
vzduchu, inertního plynu a bilanci vod.
Společnost věří, že zavedením energetického informačního systému IS ENERGIS dojde nejen k úspoře finančních prostředků, ale
systém také usnadní práci jejím zaměstnancům. 
www.deza.cz

