Naše prednosti
1. Sauter je specialist na področju avtomatizacije zgradb
Gradbeni objekti in napeljave, integrirane v njih, nam
predstavljajo izziv, kako naše znanje in izkušnje prilagoditi
konkretnim zahtevam in našim strankam ponuditi sodobne ter
energetsko učinkovite rešitve.
2. Visok nivo zanesljivosti naložbe
Skladnost, ki se kaže v 100 % integraciji obstoječih sistemov z
novimi, odprte tehnologije in tudi dolgoročna vizija podjetja, so
garancija za vložena sredstva na dolgi rok.
3. Maksimalna energetska učinkovitost
Sauter kombinira strokovnost v reševanju problemov v vseh
vidikih avtomatizacije zgradb zaradi povečanja učinkovitosti in
integriranja obnovljivih virov energije.
4. Kakovostna blagovna znamka
100-letne izkušnje v raziskavah, lastnem razvoju in proizvodnji
izdelkov zagotavljajo visoko zanesljivost izdelkov in storitev.
5. Mobilnost, usmerjena h kupcu
Zahvaljujoč kratkotrajnim procesom odločanja, prilagodljivemu
razmišljanju in delovanju, se je Sauter kot srednje veliko podjetje
sposobno hitro odzvati na različne zahteve in potrebe kupcev.

DUNAJSKI KRISTALI
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Individualno zaračunavanje energije
Stanovanjska toplotna postaja ima vgrajene vse potrebne merilnike za
merjenje porabe toplotne energije in vode, kar stanovalcem omogoča
zaračunavanje energije po dejanski porabi. Odčitovanje merilnikov je
samodejno, saj so merilniki povezani v CNS-sistem.

Avtomatizacija zgradb – ključ do energetske učinkovitosti
Pred modernim sistemom za avtomatizacijo zgradb so danes
postavljene visoke zahteve glede zanesljivosti, energetske
učinkovitosti in stroškovne optimizacije. Sauterjev računalniški
sistem za centralno vodenje in nadzor (CNS) zaradi svoje
prilagodljivosti omogoča investitorjem, arhitektom in projektantom
neomejene možnosti pri uvajanju inteligence v zgradbo. Večanje
cen energetskih virov, ostrejše zakonske zahteve po energetskem
varčevanju in dostopnejša krmilno-regulacijska ter računalniška
oprema prispevajo k temu, da takšni inteligentni sistemi postajajo
obvezna oprema tako pri gradnji poslovnih, stanovanjskih in
trgovskih objektov kakor tudi v hotelih, bolnicah, industriji ...

Kdo smo?
Sauter se uvršča med tehnološko vodilna podjetja na področju
avtomatizacije zgradb in integracije sistemov na štirih ključnih
področjih: komponente za avtomatiko zgradb, sistemi za vodenje,
servis in energetsko upravljanje. Našim strankam zagotavljamo
kompletne rešitve iz prve roke v vseh fazah od načrtovanja, gradnje,
koriščenja in servisiranja avtomatike v raznovrstnih gradbenih
objektih. Naše rešitve vedno temeljijo na doseganju maksimalne
energetske učinkovitosti.

Inovativne rešitve za prihranek energije – primer
Dunajski kristali

Samodejni nadzor iz centra vodenja
S toplotno postajo upravlja mikroprocesorski krmilnik Sauter, ki
omogoča on-line monitoring postaje, kar vzdrževalni službi omogoča
zgodnje odkrivanje napak in optimizacijo celotnega ogrevalnega
sistema, vključno z uravnavanjem konične porabe tople sanitarne vode.

V večjih in kompleksnejših zgradbah, kot je to poslovno-stanovanjsko
naselje Dunajski kristali v Ljubljani, je zaradi visokih funkcionalnih
zahtev in fizičnih razdalj potreba po integraciji različnih sistemov
energetike v enoten CNS še večja. Prav taki kompleksi so velik
potencial, da s premišljenim pristopom in inovativnimi rešitvami
prihranimo največ energije in maksimiramo ugodje stanovalcev.

Računalniški sistem vodenja
in upravljanje (CNS) v
stanovanjskih blokih
Poleg opisanih prednosti, ki jih
vključitev v CNS omogoča
stanovanjska toplotna
postaja, tak sistem na objektu
skrbi še za vse glavne toplotne
postaje, samodejno prižiganje
razsvetljave glede na gibanje
in osvetljenost na stopniščih in
kleteh, prezračevanje garaž in
kleti, integracijo s sistemom
javljanja požara ...

Stanovanjska toplotna postaja
Srce posameznega stanovanja predstavlja stanovanjska toplotna
postaja, ki je priključena na glavno toplotno postajo posameznega
stolpiča. Stanovanjska toplotna postaja služi tako za pripravo energije
za talno ogrevanje prostorov kot za direktno pripravo tople sanitarne
vode.
Prednost takega sistema pred klasičnimi rešitvami, kjer se priprava
tople vode še vedno izvaja prek hranilnikov (največkrat nameščenimi
v kletnih prostorih), se kaže v tem, da se topla voda pripravlja samo
takrat, ko je po njej potreba. Poleg tega, da s takim sistemom
prihranimo do 30 % toplotne energije, zasnova sistema in samodejna
regulacija omogočata zaščito pred okužbo z bakterijo legionella, saj
tukaj ni hranilnikov in dolgih obtočnih vodov, ki lahko predstavljajo
gojišče bakterije.

Optimalna klima v poslovnih prostorih
Za zagotavljanje optimalne mikroklime, učinkovite rabe energije
in za celovit nadzor nad strojnimi napravami in sistemi v
poslovnih prostorih skrbi Sauterjev centralno nadzorni sistem
novaPro. Avtomatizacija in računalniški nadzor zajema sklope
energetskih naprav, kot so: toplotne postaje, klimatske naprave
za centralno pripravo zraka, hladilni agregati, sistem za odvod
dima in toplote iz garaž, presurizacija stopnišč, razsvetljava v
skupnih prostorih, zunanja razsvetljava ... Za uravnavanje
mikroklime posameznega poslovnega prostora skrbi
prostoprogramirani regulator, ki omogoča individualno
prilagoditev po zahtevah uporabnika. Regulator omogoča
upravljanje z ventilatorskimi konvektorji (ogrevanje/hlajenje),
razsvetljavo in okenskimi senčili. V celoten sistem so vključene
meritve porabe toplotne, hladilne in električne energije ter vode,
kar uporabniku v vsakem trenutku omogoča spremljanje porabo
energije in optimiziranje celotnega energetskega sistema z
enega mesta.

Servisna ekipa
Sauter 24-ur

Stanovanjska toplotna postaja SAUTER
tip IKOM za direktno pripravo tople
sanitarne vode in
talno ogrevanje
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