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Control and supervisory system at the
Livada Prestige and Ajda hotel in Moravske
Toplice
The article outlines the control and
supervisory concept of the power management
and pool systems, the HVAC systems, the
lighting and power systems of the Livada
Prestige and Ajda hotels in Moravske Toplice.
Along with the construction of the five stars
Livada Prestige hotel the power management
systems of the existing Ajda hotel were also
upgraded so that today a uniform power
management system is managing the power
supply in both hotels.
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Ponudbo hotela zaokrožujeta lasten bazenski
kompleks s skupno šestimi bazeni (dva notranja
in štirje zunanji) ter kompleks savn.

Povzetek

V članku je predstavljen koncept vodenja in
nadzora energetskih in bazenskih sistemov,
sistemov prezračevanja in klimatizacije,
sistemov razsvetljave ter elektroenergetskih
sistemov hotelov Livada Prestige in Ajda v
Moravskih Toplicah. V času izgradnje hotela
najvišje kategorije Livada Prestige so temeljito
rekonstruirali energetske sisteme tudi v
obstoječem hotelu Ajda, tako, da sedaj en sklop
energetskih sistemov skrbi za energetsko
preskrbo obeh hotelov.
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restavracij ter lastnim welness centrom s
sprostitvenimi kotički. Za srečanja in simpozije
so na voljo sodobno opremljene konferenčne
dvorane.

Uvod

Septembra 2006 so v Termah 3000 odprli
nov hotel najvišje kategorije. Ekskluzivni hotel
s 5* bo v Moravske Toplice privabil tudi
zahtevnejše goste, saj je odgovorne pri snovanju
in izvedbi projekta vodila želja po zagotavljanju
kar najvišjega ugodja gostov.
Hotel Livada Prestige razpolaga s 122
nadstandardnimi sobami in suitami, vrsto

Slika 1: Bazenski kompleks
Opisani objekt je zaradi svojih funkcionalnosti
in velikosti izredno zahteven glede oskrbe z
različnimi vrstami energije. Energetsko je
umeščen v celovit sistem izkoriščanja toplotne
energije, ki jo v Moravskih Toplicah nudi
geotermalna voda. Varčna uporaba le-te pa
narekuje kar najbolj optimiran sistem njenega
izkoriščanja in s tem tudi ohlajanja pred
vračanjem v okolico. Hotel Livada Prestige se s
toplotno energijo oskrbuje preko strojnice
sosednjega hotela Ajda. Povečan obseg porabe
toplotne energije (prej en hotel, sedaj dva) je
zahteval temeljito prenovo obstoječe strojnice v
hotelu Ajda.
Učinkovita in varčna raba energije na eni strani
ter višanje nivoja hotelske ponudbe na drugi
strani, zahteva vgradnjo številnih zapletenih

energetskih in drugih naprav, ki jih je nemogoče
učinkovito voditi brez sodobnih računalniško
podprtih sistemov za vodenje in nadzor. Temu
smo pri projektu računalniško podprtega
vodenja in nadzora med projektiranjem in
izvajanjem sledili tudi v Metroniku. S
centralnim nadzornim sistemom (CNS) je
gostom zagotovljeno večje ugodje bivanja,
upravljalcem pa popoln nadzor nad delovanjem
vseh naprav v hotelu, zniževanje stroškov in
enostavnejše vzdrževanje.
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Zaradi specifike hotela najvišje kategorije pa
je bilo potrebno upoštevati tudi druge zahteve:
•

CNS za novi hotel mora zagotavljati
gostom najvišje bivalno ugodje,
upravljalcem pa celovit pregled nad
dogajanjem v energetiki hotela in s
tem možnost zmanjševanja porabe
energije,

•

sistem CNS mora zaradi lažjega
upravljanja omogočati povezljivost s
hotelskim informacijskim sistemom
in kontrolo pristopa v sobe.

Izhodišča za sistem vodenja

Računalniško podprt sistem vodenja in
nadzora (CNS) je v Termah 3000 pravzaprav
obveza. Uvajanje sistema CNS se je pričelo v
okviru izgradnje modernega bazenskega
kompleksa
Terme
3000.
Zadovoljstvo
uporabnikov in številne prednosti, ki jih je
sistem omogočal, so prispevale k širitvi sistema
na nove objekte. Širitev pa ni potekala stihijsko
v smislu »imejmo CNS, ker je to ta trenutek
moderno«, pač pa načrtno in predvsem na
enotni platformi. Le-to predstavlja SCADA
sistemska programska oprema Fix/iFix,
proizvajalca GE Fanuc.
Posamezni objekti so z vidika sistema CNS
zaključene celote, med seboj pa so povezani s
pomočjo Client-Server arhitekture, ki jo
omogoča SCADA programska oprema Fix/iFix.
Vzdrževalcem in upravljalcem objektov je
omogočen vpogled v dogajanje iz različnih
lokacij, hkrati pa jim je omogočeno tudi
upravljanje in nadziranje praktično vseh
energetskih sistemov v Termah 3000.
Še pomembnejšo vlogo ima enovit CNS pri
izkoriščanju toplotne energije geotermalne vode
- kljub povečanju kompleksa se trend porabe
kurilnega olja, ki je rezervni vir toplotne
energije, znižuje.
Pri zasnovi sistema CNS za novi hotel je bilo
zaradi pozitivnih izkušenj potrebno upoštevati,
da mora biti sistem CNS za novi hotel
popolnoma povezljiv z obstoječo infrastrukturo
(uporaba SCADA sistemske programske
opreme iFix, ki je standard v Termah 3000).

Dodatno zahtevno nalogo pri snovanju
sistema je predstavljala energetska umestitev
hotela v obstoječ kopališko – nastanitveni
kompleks. Kot smo že omenili, se novi hotel
energetsko (geotermalna energija) oskrbuje iz
energetske strojnice sosednjega hotela Ajda.
Oba hotela imata tudi skupno kuhinjo z
ločenima restavracijama. Taka rešitev pa z
vidika prezračevanja in vodenja sistema
prezračevanja zahteva specifičen pristop. Sistem
je potrebno kljub dvema ločenima objektoma
obravnavati celovito, saj neprimerne razmere
lahko pomenijo nenadzorovano širjenje
neprijetnih vonjev po objektih.
V času izgradnje novega hotela je bilo zato
potrebno korenito predelati in obnoviti tako
energetsko strojnico kot tudi kuhinjo v sklopu
hotela Ajda. Skladno s tem je bilo potrebno
dograditi sistem CNS za omenjena dva dela.
Pomembnejši energetski sistemi hotela
Livada Prestige, vključeni v sistem CNS so:
•

sistem sobne regulacije,

•

klimatske naprave,

•

priprava in distribucija energetskih
medijev,

•

sistem bazenske tehnike z bazenskimi
efekti,

•

nadzor in vodenje razsvetljave v
skupnih prostorih,

•

nadzor
nad
elektroenergetskimi
sistemi v hotelu.

Posebne pozornosti z vidika vodenja in
nadzora so bile deležne hotelske sobe. Zahteve
v zvezi z regulacijo temperature v sobah so bile
sicer običajne in so predvidevale vgradnjo
avtonomnih ventilatorskih konvektorjev, ki so
vodeni s PID regulatorji. Le-ti so povezani na
centralni nadzorni sistem. Projekti pa so
predvideli tudi kompleksen prezračevalni sistem
s frekvenčno vodenimi dovodnimi in odvodnimi
ventilatorji,
kanalskimi
motornimi
in
mehanskimi regulatorji zračnega pretoka ter
sobnimi regulacijskimi zračnimi loputami. S
tem se zagotavlja optimalna distribucija
razpoložljivega odvodnega in dovodnega zraka
po sobah oz. prostorih.
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Arhitektura sistema vodenja

energetskega sistema, klimatskih naprav in
bazenske tehnike so uporabljeni krmilniki
proizvajalca GE Fanuc. Izjema so sistemi
klimatizacije in prezračevanja hotela Livada
Prestige, kjer je bila zaradi integracije s
sistemom inteligentne sobne avtomatike
uporabljena
krmilno-regulacijska
oprema
proizvajalca Honeywell. Regulacijo temperature
in prezračevanja hotelskih sob smo izvedli s
pomočjo lokalnih PID krmilnikov Excel 10 in
distribuiranih enot proizvajalca Honeywell. V
hierarhični strukturi avtomatike se nad njimi
nahajajo trije Honeywellovi krmilniki Excel
WEB, ki skrbijo za pravilno strategijo delovanja
regulacijskih naprav v sobah. Vsa krmilnoregulacijska oprema Honeywell je med seboj in
z nadzornim sistemom povezana po LonWorks
vodilu. Odprtost sistema na osnovi LonWorks
tehnologije omogoča povezovanje naprav
različnih proizvajalcev. To smo s pridom
uporabili tudi pri povezavi frekvenčnih
pretvornikov finskega proizvajalca Vacon.
Kot že omenjeno, je nadzorni sistem
zasnovan na SCADA programski opremi iFix.
Sestavljajo ga tri nadzorne postaje, locirane v
nadzorni sobi hotela Ajda, recepciji hotela
Livada Prestige in na delovnem mestu
kopališkega mojstra. Sistem dostopa z gesli
preprečuje posege, ki bi imeli za posledico
nepravilno delovanje sistema v celoti.
Sistem
omogoča
upravljalcem
in
vzdrževalcem enostaven in pregleden način
vpogleda v trenutno stanje v vseh hotelskih
sobah,
klimatskih
napravah,
bazenskih
kompleksih ter drugih postrojenjih.

Slika 2: Arhitektura sistema vodenja
Sistem vodenja in nadzora novega hotelskega
kompleksa je zasnovan na dveh ravneh: na
procesni krmilno-regulacijski ravni in nadzorni
ravni. Zahteve po varčni in učinkoviti rabi
energije so narekovale optimiranje sistemov s
strojnega in regulacijskega vidika, kar je
Metronik zagotovil z uporabo kompleksnih
rešitev računalniškega vodenja in nadzora.
Sistem CNS je zasnovan na krmilnoregulacijski in računalniški opremi vodilnih
svetovnih proizvajalcev. Za avtomatizacijo

Kot zanimivost omenimo, da je sistem CNS
povezan tudi s HIS-om (Hotelski Informacijski
Sistem) ter sistemom za kontrolo pristopa v
hotelske sobe. Receptorskim uslužbencem je
tako omogočena enostavnejša predpriprava sobe
(avtomatična sprememba temperaturnega in
prezračevalnega režima v posamezni sobi). Na
enem mestu so na voljo tudi številne
informacije, kot naprimer, kdo je v sobi
(čistilka, gost,...), kakšna je trenutna
temperatura v sobi ,...
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Tehnološko zanimivejši detajli v sklopu
sistema CNS

5.1

Kvaliteta zraka v restavracijah

Pri regulaciji prezračevanja v restavracijah
hotelov Ajda in Livada Prestige je posebna skrb
namenjena nadzoru kakovosti zraka (odstotek
CO2, vlažnost, temperatura). Glede na želeno
kakovost in optimalno rabo energije se
avtomatsko uravnava količina svežega zraka ter
način delovanja prezračevalnih sistemov.
5.2

Prostorske tlačne razmere

Zaradi nevarnosti širjenja kuhinjskih vonjav
po hotelskih prostorih je bil instaliran poseben
regulacijski sistem za vzdrževanje tlačnih
razmer v kuhinji in restavracijah hotelov.
Posebnost sistema je v popolni transparentnosti
prostorskih tlačnih razmer, v njihovi
nastavljivosti in njegovi zmožnosti, da se
samodejno adaptira v odvisnosti od stanja
delovanja naprav in njihovega obratovalnega
režima.
5.3

Distribucija razpoložljivega zraka po
hotelskih sobah

Poseben segment je predstavljala realizacija
prezračevanja hotelskih sob hotela Livada
Prestige, saj je bila postavljena zahteva po
uvedbi algoritma za distribucijo svežega zraka,
skladni s potrebami posamezne sobe. V ta
namen je vsaka soba opremljena s senzorjem
prisotnosti in kartično enoto, na dovodih in
odvodih so nameščene ustrezne motorne lopute,
vsaka soba ima nameščen avtonomno delujoč
ventilatorski konvektor, povezava s hotelskim
informacijskim sistemom (HIS) pa zagotavlja
CNS-u potrebne informacije za izbor ustreznega
obratovalnega režima. Poudariti velja, da
projektna izhodišča niso predvidela možnosti

sočasnega polnega prezračevanja vseh hotelskih
sob, ampak se je že v osnovi računalo na
nepolno zasedenost hotela, kar je pomenilo
pocenitev same investicije. Da pa se omenjena
racionalizacija ne bi negativno odrazila na
stopnji bivalnega ugodja gosta, smo uvedli
algoritem, po katerem se razpoložljive
prezračevalne kapacitete usmerjajo v sobe s
trenutno največjimi potrebami.
5.4

Spremljanje energetskih tokov v
kompleksu

Izveden je nazoren grafični prikaz trenutnih
energetskih tokov v celotnem kompleksu Terme
3000. Osveževanje podatkov poteka v nekaj
sekundnih intervalih. Uporabnik ima na voljo
vse podatke o tem, kakšna je trenutna
energetska bilanca objekta ter ali so potrebne
kakršnekoli korekcije sistema.
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Povzetek

Izveden je bil moderen sistem vodenja
hotelskega energetskega postrojenja, bazenskih
kompleksov in sobne klimatizacije, ki omogoča
veliko stopnjo preglednosti nad stanjem sistema
ter veliko fleksibilnost z vidika uporabniških
zahtev po njegovem vodenju. Upravljalci so ga
dobro sprejeli in sistem predstavlja njihovo prvo
in najpomembnejše orodje tako pri analizah
delovanja, kot tudi pri diagnosticiranju
morebitnih anomalij delovanja.
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