AZ
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Dr. Werner Domschke,
az OMS-Group elnökségi
szóvivője az ew Magazin
für Energiewirtschaftnak
adott interjújában beszélt az
egyesület aktuális céljairól,
kihívásairól, a szakmának
adott válaszokról.
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Egyre több termék, megoldás kerül piacra az okos
mérés területén, viszont
ezek még nem keltettek
túl nagy lelkesedést. Mi
az OMS-Group célkitűzése?

OMS, azaz Open Metering System,
az egyetlen olyan kommunikációs
konfiguráció a mérőóra és a gateway között, mely az okos mérést az
energianemtől, az adatátvitel módjától, sőt a gyártótól is függetleníti.
Ezzel máris felsoroltam az OMSGroup legfontosabb célkitűzéseit.
Az OMS-konfiguráción 2007 óta
dolgozunk több okos méréssel
foglalkozó céggel együttműködésben.
A fejlesztés célja, hogy az energiafogyasztás forradalmasítását egy biztonságos és jövőképes mérési rendszerrel
támogassuk, gyorsítsuk. Az OMS
egy mérnökökből, tudományos
szakemberekből, felhasználókból
és gyártókból álló csapat közös
munkájának eredménye, amely a
világ bármely pontján használható
és továbbfejleszthető. Többek között
ez is az oka annak, hogy jelenleg az
adatbiztonság és adatvédelem kérdésével, melyet a munka megkezdésekor
– őszintén bevallva – alábecsültünk, a
legmagasabb szinten foglalkozunk.

német BSI (Bundesamt für Sicherheit
in der Informationstechnik) vagy
más országok speciális adatvédelmi
előírásait.
Az OMS-konfiguráció kifejlesztése
során különböző intézményekkel
dolgoztunk együtt. Kiemelném a
Forum Netztechnik/Netzbetrieb im
VDE-vel, a BSI-vel és az Európai
Szabványügyi Bizottsággal (CEN)
végzett közös munkát. Így el tudtuk
érni, hogy a németországi rendszerben az OMS-szabvány szerepel hivatalos előírásként. Európai léptékben
az OMS-konfiguráció, amely az EN
13757 szabvány továbbfejlesztését
jelentősen meghatározta, az okos
mérés M/441-es mandátumán belül
európai szabványként lett meghatározva.

mint ahogy azt a telekommunikáció
rohanó világából ismerjük – rendszeresen és időben kap értesítést az
energiafogyasztás alakulásáról, aminek
következtében azonnal optimalizálni
tudja azt, vagy észleli a rendszer hibás
működését. Már ma kimutatható az
a tendencia, miszerint azok az okos
mérők és elektronikus szabályozóberendezések kerülnek eredményesen
piacra, melyek a kényelmi szempontok korlátozása nélkül teszik lehetővé
az energiafogyasztás csökkentését.

fel. Jövőbeni célkitűzés lehet, hogy
az energiaszolgáltató cégek időszakos tarifákat vezetnek be, és emellett a fogyasztók olcsóbban jutnak
energiához a nagymértékű hiány
megszűnésének következtében. Az
áram- és hőtárolókat így gyorsan és
alacsony áron fel lehetne tölteni. Az
OMS-szabványos mérők lerövidítik
a mért értékek átviteli idejét, így
lehetővé teszik az időszakos ártarifák
meghatározását és bevezetését.

Mik az energiaszolgáltató cégek
érdekei?

Számunkra az egyik legfontosabb
téma az adatbiztonság és az adatátvitel biztonsága. Mind a felhasználók,
mind az energiaszolgáltatók, a
hálózatkezelők, valamint azok a
cégek, amelyek valamilyen formában
az energia- és vízfogyasztás mérésével

Az energiaszolgáltatóknak a
közeljövőben több százezer digitális
mérőt kell rövid időn belül üzembe
helyezni, amelyek leolvasása kizárólag
egységesített nyelvezettel, azaz OMS-

Mi a helyzet az adatbiztonsággal?

mely a BSI TR-03109 technikai
irányelveinek megfelel, és ezzel egy
időben előírásként szerepel az új
építésű házak mérőkészülékeinek
beszerelésekor.

energiafogyasztás-mérőrendszerek
bevezetése mellett tette le voksát.
Első lépésben az árammérők mintegy
10 százalékát fogják digitális mérőre
cserélni.

Mikor kerülnek piacra az első szabványosított mérőkészülékek?

Mely funkción dolgozik az
OMS-Group jelenleg? Melyek
a jövőbeni célkitűzések?

Az első OMS-mérők 2016 második
felében állnak a szolgáltatók és
fogyasztók rendelkezésére. Egy reális,
ám ambiciózus ütemtervet állítottunk
magunk elé, mivel a szektor dinamikusan gyors fejlődése jósolható.

Mely országokban lesznek ezek a
készülékek megvásárolhatók?

Az OMS-konfigurációval egy általánosan használható nyelvezetet alakítottunk ki. Tagjaink többsége ugyan
németországi telephelyű, viszont

...Minden
OMS-méroóra
interoperábilis,
azaz gyártótól
függetlenül
történik meg
az adatátvitel.…

Mely cégek vettek részt az OMSkonfiguráció kifejlesztésében?

Az OMS-Group egyesületet három
németországi szervezet alapította:
figawa Bundesvereinigung der Firmen
im Gas- und Wasserfach e.V., a világ
minden pontján aktív KNX Egyesület
és a ZVEI Zentralverband Elektrotechnik- und Elektroindustrie e.V.
érdekképviselet tagjai. Jelenleg több
mint ötven gyártó, energiaszolgáltató
és mérésirányító cég tagja az OMSGroupnak, melyek közül több Németország határain kívül tevékenykedik.
Az egyesület tehát jó úton halad
célkitűzése felé, hogy egy Európaszerte általánosan elismert és használt
konfigurációval szolgálja a digitalizált
energiafogyasztás előrelépését. Ezzel
egy időben magában hordozza a
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Az OMS-konfiguráció negyedik
generációjával teljesítettük a
mérőkészülékek adatátvitelére
vonatkozó követelményeket.
Jelenleg az európai országok
kritériumainak való megfeleltetést
vizsgáljuk, a következő lépésben
szeretnénk a meglévő konfigurációt
ezen országok előírásai szerint
továbbfejleszteni. Nemrég vezették
be például a rádióhullámon
keresztül történő online firmware

Hogyan spórolhatunk az OMSszabvánnyal?

A drezdai ITG (Institut für Technische Gebäudeausrüstung) jelentése szerint az okos mérőknek a
kis- és nagyfogyasztók körébe való
konzekvens bevezetése és a vele
járó energiatudatosság csak Németországban mintegy 6,6 millió tonna
CO2/a csökkenést eredményezhet. Ez
jelenleg a kisfogyasztók által okozott
széndioxid-kibocsátás több mint 3
százaléka. Ez a csökkenés elsősorban
úgy érhető el, hogy a fogyasztó –

szel történhet gördülékenyen. Az
energiaszolgáltató és hálózatirányító
cégeknek elsősorban az áramhálózat
terhelésszabályozásáról kell gondoskodniuk, hogy a termelést és a
fogyasztást jobban egymáshoz tudják
igazítani. Nemcsak az energiaszolgáltatók érdeke, hogy az energiakeresletet a szél- és napenergia bevonásával
az ingadozó termeléshez igazítsák.
Ez az úgynevezett prozumenteket,
azokat a cégeket, háztartásokat is
érinti, amelyek energiát termelnek és
annak nagy részét maguk használják

összefüggésben állnak, megbízhatnak
a rendszer hibátlan működésében, és
hogy az adatok semmilyen módon
és formában nem manipulálhatóak.
A részletezett fogyasztási értékek személyes adatok. Mindenkinek egzisztenciális érdeke, hogy ezek az adatok
ne kerüljenek illetéktelen kezekbe, és
hogy a mérés folyamatába ne lehessen kívülről beavatkozni. A BSI-vel
együttműködésben határoztuk meg
az OMS-konfiguráció adatvédelmi
szabványát. Az OMS az egyetlen
olyan kommunikációs nyelvezet,

szinte minden tagunknak van valamilyen szintű nemzetközi érdekeltsége.
Arról nem is beszélve, hogy az elmúlt
pár évben egyre több nem német cég
is csatlakozott az OMS-Grouphoz.
Véleményem szerint az okos mérés
bevezetése más országokban gyorsabban fog lezajlani, mint Németországban. A legtöbb EU-s országban 2020ra a mérőkészülékek 80-100 százaléka
okos mérő lesz. A németországi Bundesministerium für Wirtschaft und
Energie (Nemzetgazdasági és Energetikai Minisztérium) az intelligens

frissítést (online-firmware-update)
az európai szabványosításba.
Ezenfelül dolgozunk a kétirányú
mérőkészülékek szabványosítási
előírásain és vizsgáljuk azt is, hogy
milyen módon tudjuk a belga
energiaszolgáltató cégek kéréseit a
konfigurációba beépíteni. Mindezek
mellett fő célunk, hogy garantáljuk a
német Smart Metering védelmi profil
és az M/441 európai mandátum által
előírt interoperabilitást, és ezzel egy
időben a felhasználók felé a beruházás
biztonságát és stabilitását.
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