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Központi gázellátó rendszerek

GyL®

Nagy teljesítményű gázforrások:

•Több sorba kapcsolt palack

•Palackköteg, bündel

•(Trailer (általában nem csepp-

folyósítható gázokhoz))

•Tartály (cseppfolyós gáz) 

(kivéve acetilén)

Keverő berendezés

+ analizátor (gázelemzés)

+
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Palackos/palackköteges központi gázellátás
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Tartályos gázellátás

➢ A Felhasználónak figyelnie kell a gáz szintjét a tartályban és időben meg kell rendelnie az új 

szállítást!

Mennyire fontos a Felhasználó számára, hogy maguk felügyeljék a gázellátásukat ?
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Telemetria eszköz (hardver) háttere

Jelenleg két féle HW egység áll rendelkezésünkre (GSM alapon működő):

• LTG88-4   - 4 db tartályt tud kezelni, 

• KT-09 – 1 db tartályt kezel,
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A web alapú alkalmazás: ACCURA - ALM 

(ACCURA Liquid Management)

— Internet alapú szolgáltatás a Linde vevőinek 

WEB-en keresztül (ALM)

— Az LCS (Liquid Control System) információin 

alapul és teljesen on-line működik

Gáz szállítás

Tartály újratöltése

Disztribúciós 

központ

Logisztika/ Ütemezés

Cseppfolyós tartály 
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Vevő a web-en 
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Riportok, információk az ALM-ben

A vevő által elérhető infók:

— Információ a tartály adatairól (méret 

szám, stb.)

— Tartály töltöttségi szintjének, 

nyomásának ellenőrzése 

visszamenőleg is

— Napi/heti/havi/éves fogyasztások 

kimutatása

— Adott időintervallum alatti teljes 

fogyasztás lekérése

— Korábbi szállítások lekérdezése

— Várható/ütemezett szállítás 

lekérdezése

— Automatikus riportok (napi/heti 

stb.) email címre küldve
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„Riportálási” módok – tartály szint (havi, napi,… 

bontásban)

–A vevő különböző módon kérheti le az információkat (táblázat, diagram, statisztika, stb.), különböző idő 

intervallumokra (nap/hét/hónap) az információk importálhatók egyéb alkalmazásokba (pl. Excel, stb)
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„Riportálási” módok – fogyasztás (pl. heti, napi…)
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Palackos/palackköteges központi gázellátás
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DigiGas (palackos/palackköteges központi gázellátás) 



12

Fizikai megvalósítás



13

Szenzorok és az adatgyűjtő (beépítési lehetőségek)

Szenzor beépítése 

közvetlenül a 

nyomáscsökkentőbe

Szenzor beépítése 

T-idomok 

segítségével

Adatgyűjtő
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Felhasználó számára elérhető adatok
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Palackos/palackköteges központi gázellátás
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Gázok bizonylatolása (palackos, cseppfolyós)

–CoC: Certificate of Conformity –

mérés nélküli gyártói 

nyilatkozat (2.1, 2.2 – nek

megfelelő)

–CoA: Certificate of Analysis –

gyártó általi konkrét mérés 

eredménye (3.1-nek megfelelő) 

Központi gázellátásnál ki és mikor ad bizonylatot???

A gyártási folyamat sikere érdekében a gázok minősége, pontossága meghatározó!
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Gázkeverékek nem megfelelősége – jellemző hibák

A gázkeverők terhelése/működése időben nem állandó!!

– A gázkeverők megváltoztathatják a keverési arányt és hibákat okozhatnak.

– A hibákat nehéz felismerni, mert a gázkeverők általában nem hibásodnak meg teljesen, és a 

hiba véletlenszerűen  következik be.

– A gázkeverék olyan leállások után változik, mint hétvégék, szünetek stb. (a keverő nem üzemel 

folyamatosan).

– Hegesztési hibák fordulnak elő, de nem rendelhetők hozzá a keverőhöz, mert a keverő az 

ellenőrzéskor újra hibátlanul működik.

– „Pillanatfelvétellel” nem lehet hibát kideríteni.

– Egyértelmű hibafelderítés csak folyamatosan történő méréssel lehetséges.

– A hegesztési hibák újra megjelennek és eltűnnek, ezért célszerű a folyamatos ellenőrzés.



18

Online analizátor - Koncepció 

– A gázkeverék állandó elemzése.

– Szabadon választható riasztási alsó- felső határértékek, áramkimaradás riasztás.

– A célszemélyek riasztása (pl. SMS) , ha szükséges, szabadon választható és harmadik felek 

számára is elérhető.

– Rögzítse az adatokat – felhőből lekérhető adatok – „műbizonylat” bármikor.

– LAN kimenet a vállalati rendszerekbe történő integráláshoz online megfigyeléssel.

– Beépített GSM modem (GPS modem a készülék felkutatásához), távkapcsolat (Linde is látja)

– Független kalibrálás kalibrációs protokoll létrehozásával.

– Nemcsak komponens ellenőrzés, hanem a megengedett „szennyezők” (pl. nedvességtartalom, 

oxigéntartalom, stb) ellenőrzés.
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Online analizátor mérési eredmények - példák
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Hagyományos keverő mellé utólag beépített online 

analizátor
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Online analizátor kijelző egysége Corgon 10 

kevertgáznál
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Linde digitális keverők/analizátorok termékcsalád

11/5/2021

GaaS®AMX

or

GAAS ® AMX-Z

GaaS ® Z

➢ Csak analizátor

➢ A jelenlegi, már működő 

rendszerek kiegészítése

➢ Új rendszereknél már 

beépítésre kerül(het)

➢ Speciális keverők (ppm-es 

keverési arány) analizátorral 

(vagy anélkül)

➢ Speciális felhasználási 

területek, különleges gázok

Linde Cloud & Remote

Solution

Felhasználó



Making our world more productive

Köszönöm a figyelmet és a részvételt!




