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Σχετικά με αυτό το έγγραφο 
 

Το έργο αυτό έλαβε χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης Horizon 2020 βάσει της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. 695985. 
Αυτή η αναφορά αντιστοιχεί στο D4.6 "Εμπειρίες από πιλοτικές ομάδες" του έργου 
SCOoPE. 
 
 
 
Έχει προετοιμαστεί από: 
Arianna Latini, Germina Giagnacovo, Carlo Alberto Campiotti

 
Οδός Anguillarese 301, 
00123 Ρώμη 
Ιταλία 
 
Με τη συνεργασία των ισπανικών γεωργικών συνεταιρισμών και των Confagri, Gaia, 
Service Coop de France, DREAm-Italia, CIRCE. 
 
 
 
 
Επικαιροποιημένη έκδοση:  

5η Οκτωβρίου 2018 

 

 

Αποποίηση ευθυνών: 

Η αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο αυτής της δημοσίευσης ανήκει στους 

συγγραφείς. Δεν αντανακλά απαραίτητα τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε το 

EASME ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπεύθυνες για οποιαδήποτε χρήση των 

πληροφοριών που περιέχονται σε αυτά.
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0. Εισαγωγή 

Το παρόν έγγραφο αποτελεί προϊόν από τη δραστηριότητα της "Συλλογικής Διαχείρισης 

Ενέργειας" όπως προβλέπεται στο WP4 του Έργου SCOoPE. Η εν λόγω δραστηριότητα 

περιελάμβανε πέντε ευρωπαϊκές χώρες (Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπανία) 

για να αναπτύξουν μια ομάδα γεωργικών επιχειρήσεων (cluster) που επιθυμούν να 

ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με την παραγωγή, τη λειτουργική διαχείριση και την 

κατανάλωση ενέργειας, την κατανάλωση και τα τιμολόγια. την ενεργειακή απόδοση και 

την περιβαλλοντική συμμόρφωση. Το WP4 συντονίζεται από την ENEA της Ιταλίας. 

 

1. Σύντομη περιγραφή των κοινοτικών πιλοτικών ομάδων 

Είκοσι πέντε ευρωπαϊκές αγροβιομηχανικές εγκαταστάσεις διαφόρων τομέων 

παραγωγής έχουν ήδη μοιράσει ενεργειακές πληροφορίες, με στόχο την κοινή βελτίωση 

μέσω συγκριτικής αξιολόγησης. Η πρώτη εμπειρία ομάδας (την ισπανική ομάδα 

τροφίμων και λαχανικών) ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2017, αλλά η πλειοψηφία των 

ομάδων άρχισε να μετράει την κατανάλωση ενέργειας πιο πρόσφατα το 2018. 

 

Σχήμα 1.  Χάρτης των συνεργαζόμενων συνεταιρισμών στις έξι κοινοτικές 
ομάδες. 
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Περιλαμβάνουν εργοστάσια ζωοτροφών και κέντρα οπωροκηπευτικών στην Ισπανία, 

εργοστάσια μεταποίησης φρούτων στην Πορτογαλία και την Ιταλία και εγκαταστάσεις 

ξηράνσεως δημητριακών στη Γαλλία και την Ελλάδα. Όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους 

μέσω του Πίνακα Ελέγχου SCOoPE  - Dashboard (λογισμικό Power Studio SCADA, 

CIRCUTOR), το οποίο παρέχει πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σχετικά με την 

ενεργειακή απόδοσή τους. 

Οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις SCOoPE λαμβάνουν μηνιαία έκθεση που περιέχει 

πληροφορίες σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας και τους συγκεκριμένους βασικούς 

δείκτες απόδοσης, οι οποίοι τους επιτρέπουν να παρακολουθούν τις ενεργειακές τους 

παραμέτρους και να σχεδιάζουν τη βελτίωση τους. Επιπλέον, αξιολογούνται για την 

εφαρμογή, στο μέλλον, ενός συστήματος διαχείρισης ενέργειας ISO 50.001. 

 

2. Προσδιορισμός των συνεταιρισμών / επιχειρήσεων που συμμετέχουν στις εθνικές 

ομάδες 

Η εύρεση και επιλογή των συνεταιρισμών / αγροτοβιομηχανιών που επιθυμούν να 

συμμετάσχουν στις ομάδες ήταν το πρώτο πειραματικό βήμα αυτής της δράσης. Παρόλο 

που ορισμένοι εταίροι είναι Ενώσεις Παραγωγών (δηλαδή οι ισπανικοί συνεταιρισμοί για 

τις ισπανικές ομάδες, CONFAGRI για τη πορτογαλική ομάδα και το Service Coop de 

France για τη γαλλική), ήταν πραγματικά δύσκολο να βρεθούν οι κατάλληλοι 

συμμετέχοντες. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι οι συνεταιριστικοί διαχειριστές 

επικεντρώνονται ιδιαίτερα στις καθημερινές δραστηριότητες των εγκαταστάσεων και 

είναι δύσκολο για αυτούς να βρουν "επιπλέον" χρόνο για να συνεργαστούν σε μια τέτοια 

καινοτόμο δραστηριότητα που απαιτεί πολλές προσπάθειες. 

Για να διευκολύνουμε αυτό το έργο, επικοινωνήσαμε με αρκετές ενδιαφερόμενες 

μονάδες επεξεργασίας, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τηλεφωνικά, και μερικές φορές με 

άμεση επίσκεψη / συνάντηση στο εργοστάσιο επεξεργασίας. Παρουσιάσαμε στους 

διευθυντές εταιρειών (COO, δηλαδή τους επικεφαλής των επιχειρήσεων) όλα τα πιθανά 

πλεονεκτήματα που θα μπορούσαν να έχουν αποκτήσει από την ένταξή τους στις 

ομάδες, όπως στον πίνακα 1 ο οποίος αναφέρει μια λίστα που ετοιμάσαμε ειδικά για το 

σκοπό αυτό. 

Φυσικά, όλοι οι συμμετέχοντες στις ομάδες παρουσίασαν θετική στάση έναντι του 

σχεδίου και των στόχων του. Ωστόσο, πολλοί από αυτούς ήταν αρχικά απρόθυμοι να 

δεχθούν πρόσθετα κόστη για τη συμμετοχή τους, γι 'αυτό και έλαβαν υποστήριξη από 

τους Συντονιστές των ομάδων σε κάθε χώρα, προκειμένου να βρουν ευκαιρίες και να 

λάβουν χρηματοδότηση. Για παράδειγμα, για την ελληνική ομάδα, η Τράπεζα Πειραιώς 

εκπροσώπησε το μέτοχο της. Στην Ιταλία, η εταιρεία San Lidano έλαβε τη 

χρηματοδότηση για την αγορά ενός συστήματος 16 σημείων παρακολούθησης της 

ενέργειας χάρη στην εφαρμογή που παρουσιάστηκε για το Περιφερειακό Σχέδιο 

Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο εκπονήθηκε με την παροχή συμβουλών από την ENEA. 

Μόλις οι συνεταιρισμοί αποφάσισαν να ενταχθούν στις ομάδες, υπογράφηκε μια 

συμφωνία μεταξύ κάθε συνεταιρισμού και του συντονιστή της ομάδας και επίσης 
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συζητήθηκε ένα σχέδιο δράσης το οποίο στη συνέχεια παρασχέθηκε στους 

εκπροσώπους των συνεταιρισμών. 

 

Πίνακας 1 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ 

ΠΕΙΡΑΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ SCOoPE 

• Παρακολούθηση ενεργειακών καταναλώσεων σε πραγματικό χρόνο, για 

εξοικονόμηση ενέργειας εξοικονομώντας έτσι χρήματα. Εάν η κατανάλωση 

ενέργειας της εταιρείας μετριέται συνεχώς μέσω της εγκατάστασης 

τηλεμετρικών συσκευών, ο διαχειριστής της εταιρείας έχει συνεχή πρόσβαση 

σε πραγματικό χρόνο στις καταναλώσεις ενέργειας κάθε στιγμή και αυτό θα 

επιτρέψει τη λήψη σωστών αποφάσεων για τη βελτιστοποίησή της. 

• Οι αποφάσεις σε επιχειρησιακό επίπεδο θα γίνονται ευκολότερα όταν είναι 

δυνατόν να υπάρξει σύγκριση με ένα σημείο αναφοράς για τις συγκεκριμένες 

διαδικασίες. 

• Δυνατότητα αύξησης της ενεργειακής απόδοσης και της καινοτομίας του 

κλάδου. 

• Εκτέλεση ενεργειακού ελέγχου στη βιομηχανία. Οι ενεργειακοί έλεγχοι 

εξακολουθούν να μην είναι υποχρεωτικοί στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, 

αλλά η νομοθεσία της ΕΕ θα περιλαμβάνει τις ΜΜΕ μεταξύ των επιχειρήσεων 

που πρέπει να καθορίζουν σαφώς και να δηλώνουν την κατανάλωση 

ενέργειας. 

• Απόκτηση ενός συστήματος SCADA δωρεάν ως εργαλείο του έργου. Ο 

πίνακας εργαλείων θα λειτουργεί ως σύστημα SCADA. 

• Συμμετοχή σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που παρέχει προβολή στον κλάδο 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω δικτυακών τόπων στο Διαδίκτυο, σε εργαστήρια 

έργων και σχετικών συνεδρίων, αφίσες που περιγράφουν το έργο και 

περιλαμβάνουν το όνομα του κλάδου που συμμετέχει στις ομάδες του έργου 

κλπ. Ένα επίσημο πιστοποιητικό συμμετοχής στην ομάδα θα απονεμηθεί 

επίσης. 

• Συμμετοχή σε εκδηλώσεις δικτύωσης για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ 

διαφόρων ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων των διαχειριστών 

ενέργειας, των διαχειριστών βιομηχανίας και των τεχνικών, των πολιτικών, 

των παρόχων τεχνολογίας, των τραπεζικών και χρηματοοικονομικών φορέων 

κ.λπ. 

• Η επιδίωξη του δρόμου εξοικονόμησης ενέργειας μπορεί ευκολότερα να 

προσφέρει πρόσβαση σε ευκαιρίες χρηματοδότησης για τις βιομηχανίες 

γεωργικών ειδών διατροφής 
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• Ο σχηματισμός μιας ενεργειακής ομάδας, που αποτελείται από πολλαπλούς 

βιομηχανικούς χώρους, αποτελεί παράδειγμα αλληλεπίδρασης συνεργασίας 

και αναμένεται να φέρει όλα τα οφέλη που σχετίζονται με τη συνεργασία. Η 

συμμετοχή στην ομάδα μπορεί να προσφέρει νέα πλεονεκτήματα στους 

συμμετέχοντες συνεταιρισμούς / εταιρείες, οι οποίοι μπορούν να ξεκινήσουν 

νέες κοινές πρωτοβουλίες / έργα 

• Ορισμένες βιομηχανίες έχουν ήδη εγκαταστήσει κάποιες τηλεμετρικές 

συσκευές για την παρακολούθηση ροών ενέργειας και χρήσεων. Εάν η 

εταιρεία δεν έχει ήδη εγκαταστήσει τέτοιες συσκευές, το έργο θα προσφέρει 

την υποστήριξή του για να βρει ευκαιρίες χρηματοδότησης για τις απαραίτητες 

επενδύσεις (για παράδειγμα από την Εθνική Χρηματοδότηση για την 

Ενεργειακή Απόδοση) 

• Όταν οι συσκευές τηλεμέτρησης δεν είναι διαθέσιμες, μπορούν να 

προσκομιστούν με μέτριο κόστος. Υπάρχει η δυνατότητα να ζητήσετε μια 

προσφορά για την εγκατάσταση συσκευών μέτρησης και τη σύνδεσή τους 

στον Πίνακα Ελέγχου που αναπτύχθηκε από το έργο SCOoPE για τη 

Συνεργατική Ενεργειακή Διαχείριση. 

• Ο πίνακας ελέγχου θα επιτρέψει τη σύγκριση της κατανάλωσης ενέργειας με 

τη συγκριτική αξιολόγηση μέσω της χρήσης βασικών δεικτών απόδοσης 

• Θα είναι εφικτό να εκτιμηθεί η κοινή αγορά ηλεκτρικών kWh και φυσικού 

αερίου, ελπίζοντας ότι θα έχει πρόσβαση σε κάποιο μειωμένο τιμολόγιο 

• Δεδομένου ότι η πλειοψηφία των εμπλεκόμενων εταιρειών 

δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης τροφίμων, ιδιαίτερη 

προσοχή στην εξοικονόμηση ενέργειας και ο σημαντικός περιβαλλοντικός 

σεβασμός αποτελούν προστιθέμενη αξία για το τελικό προϊόν, δεδομένου ότι 

σήμερα οι άνθρωποι είναι πιο ευαίσθητοι σε τέτοιου είδους περιβαλλοντικά 

ζητήματα 

• Δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών με άλλες βιομηχανίες σχετικά με τις 

διαδικασίες, τα προϊόντα και την κατανάλωση ενέργειας και τη διαχείριση 

(ανοίγοντας το δρόμο για τη βιομηχανική συμβίωση) 
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Κύρια πλεονεκτήματα για την υλοποίηση ενός λογισμικού τύπου Dashboard 

για τον έλεγχο της κατανάλωσης ενέργειας σε μια εγκατάσταση: 

• Εξοικονόμηση ενέργειας περίπου 8-15% της ελεγχόμενης κατανάλωσης 

ενέργειας. 

• Εξοικονόμηση 5-10% των εξόδων λειτουργίας και συντήρησης. 

• Ο εγκατεστημένος εξοπλισμός μέτρησης δίνει τη δυνατότητα για μελλοντικές 

ενέργειες αποσύνδεσης-σύνδεσης και κανονισμούς συστήματος. 

• Ρυθμίστε τη συμβατική ισχύ και τις περιόδους χρήσης σύμφωνα με τα μέγιστα 

κριτήρια αποταμίευσης. 

• Ανίχνευση ανεπιθύμητης λανθάνουσας κατανάλωσης. 

• Έλεγχος λειτουργικών εξόδων και ακριβής προσδιορισμός της κατανάλωσης 

ενέργειας ανά προϊόν ή υπηρεσία. 

• Χρήσιμο για εφαρμογή ως σύστημα διαχείρισης ενέργειας όπως απαιτείται 

από το πρότυπο ISO 50.001. 

 

3. Μελέτη του συστήματος παρακολούθησης της ενέργειας που πρόκειται να 

εγκατασταθεί σε κάθε χώρο της εγκατάστασης 

Για κάθε μονάδα επεξεργασίας που ανήκει σε ομάδα, η συγκεκριμένη διαδικασία 

παραγωγής αναλύθηκε. Στη συνέχεια, με βάση τις απαιτήσεις των πελατών και πάντα 

λαμβάνοντας υπόψη τον προϋπολογισμό που διατίθεται από τους συνεταιρισμούς που 

τελικά σχεδίαζαν να επενδύσουν στο έργο SCOoPE, σχεδιάστηκε και στη συνέχεια 

αποκτήθηκε ένα συγκεκριμένο σύστημα παρακολούθησης της ενέργειας με ένα ορισμένο 

αριθμό σημείων μέτρησης για κάθε συνεταιρισμό. Το σχήμα 2 απεικονίζει σχηματικά τη 

γενική δομή ενός συστήματος διαχείρισης ενέργειας που βασίζεται σε συσκευές 

παρακολούθησης και ένα σύστημα επικοινωνίας μεταξύ των μετρητών δεδομένων και 

του λογισμικού SCADA (δηλ. του πίνακα ελέγχου) για τη διαχείριση ενέργειας. 

Σε αυτό το επίπεδο της πειραματικής εγκατάστασης, κάθε ομάδα ανά χώρα έλαβε μια 

προσεκτική βοήθεια από τους τεχνολογικούς φορείς - Key Actors. Ανεξάρτητα, κάθε 

συντονιστής ομάδας ανέπτυξε το δικό του δίκτυο παρόχων, επικοινωνώντας με μεγάλες 

εταιρείες (π.χ. Schneider Electric, ABB, Siemens κ.λπ.), καθώς και πολλές μικρότερες 

εταιρείες για να λάβουν πληροφορίες και υποστήριξη και να ζητήσουν προσφορές για τα 

μέσα που θα αποκτήσουν οι εταιρείες. Γενικά, διαπιστώθηκαν αξιοσημείωτες διαφορές 

μεταξύ των προσφορών που πρότειναν αυτές οι εταιρείες πωλήσεων / συμβούλων. Όχι 

μόνο η τιμολόγηση ήταν τόσο διαφορετική, αλλά και ο τρόπος εξυπηρέτησης των 

πελατών τους και η διαθεσιμότητά τους και το ενδιαφέρον τους για την υποστήριξη της 

συνολικής ανάπτυξης των ομάδων θα μπορούσαν να είναι πολύ διαφορετικά. 

Για παράδειγμα, σε τεχνικό επίπεδο, η ιταλική ομάδα υποστηρίχθηκε έντονα από την 

ASITA, μια ιδιωτική εταιρεία παροχής τεχνολογιών, που παρέχει συσκευές μέτρησης 

CIRCUTOR. Η σχέση μεταξύ της ASITA, της ENEA, της DREAm-Italia και των τριών 

εταιρειών της ομάδας έγινε ισχυρότερη και ισχυρότερη, χάρη στη γνώση υψηλού 

επιπέδου για πιθανές καινοτόμες λύσεις για την επίτευξη ενός σωστού συστήματος 

παρακολούθησης της κατανάλωσης ενέργειας βάσει των αναγκών των πελατών. 
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Επιπλέον, η ελληνική ομάδα υποστηρίχθηκε από τον Όμιλο Vodafone, ο οποίος έχει 25 

χρόνια εμπειρίας στο IoT και πάνω από 45 εκατομμύρια ενεργές συνδέσεις IoT. Η 

Vodafone έχει παράσχει την τεχνογνωσία και τις κάρτες SIM για την ελληνική ομάδα. 

Έδειξαν πολύ ενδιαφέρον να δοκιμάσουν την υπηρεσία NB-IoT στην ελληνική ομάδα και 

να παράσχουν υποστήριξη κατά τη διάρκεια ολόκληρης της περιόδου. Η Vodafone 

πρότεινε να εκπονήσει ένα κοινό δελτίο τύπου με τη GAIA για τη διάδοση πανευρωπαϊκά 

της περίπτωσης χρήσης του cluster, η οποία θα είναι μια εξαιρετική δράση διάδοσης για 

το έργο SCOoPE. 

 

Σχήμα 2.  Γενική δομή του συστήματος παρακολούθησης και διαχείρισης της 
κατανάλωσης ενέργειας που εφαρμόζεται στις ομάδες. 

 

Μεταξύ των ομάδων, οι περισσότεροι καταγραφείς δεδομένων είναι από τη CIRCUTOR, 

όπως και το λογισμικό του πίνακα ελέγχου Dashboard. Παρά ταύτα, σε μερικές 

τοποθεσίες χρησιμοποιήθηκαν επίσης Siemens ή άλλες λύσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι 

σε ορισμένες ομάδες οι συνεταιρισμοί χρησιμοποιούσαν ήδη ένα προηγουμένως 

εγκατεστημένο σύστημα παρακολούθησης της ενέργειας. 

 

Ένα άλλο σημαντικό σημείο που εξετάστηκε προκειμένου να γίνει άμεσα διαθέσιμο το 

στοιχείο στον Πίνακα Ελέγχου ήταν το είδος της σύνδεσης. Η πύλη επικοινωνίας για την 

αποστολή δεδομένων στον κεντρικό διακομιστή θα μπορούσε να είναι Ethernet ή 3G. 

 

Παρότι υπήρχαν αρκετές παραλλαγές, ένα τυπικό σύστημα παρακολούθησης από το 

CIRCUTOR "ex-novo" θα μπορούσε να περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέρη: 

• Μια κεντρική μονάδα ελέγχου (mod EDS / TCP) 
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• Μερικοί τριφασικοί αναλυτές των παραμέτρων δικτύου (μοντέλο CVM-MINI). Για 

παράδειγμα, η μονάδα ελέγχου EDS / TCP διαθέτει διασύνδεση LAN-Ethernet για 

τη διαμόρφωση και τη σύνδεση σε τοπικό δίκτυο, μια σειριακή θύρα RS485 στην 

οποία μπορούν να συνδυαστούν οι μετρητές CVM-MINI και μια τοπική μνήμη 

200MB όπου EDS / TCP αρχειοθετούν δεδομένα από τους μετρητές. Οι μετρητές 

CVM-MINI διαθέτουν επίσης σειριακή θύρα RS485 στην οποία μπορούν να 

μεταδώσουν τις τιμές των στιγμιαίων μετρήσεων που πραγματοποιούν. 

• Οι μετασχηματιστές ρεύματος (CTs) διαφόρων μεγεθών (3 αμπερομετρικοί 

μετασχηματιστές ανά αναλυτή) 

 

4. Εγκατάσταση των συσκευών μέτρησης και σύνδεση με τον πίνακα ελέγχου 

(Dashboard) 

 

Από τη φυσική εγκατάσταση των οργάνων μέτρησης, μέχρι την επίτευξη της σύνδεσης 

και τη μετάδοση δεδομένων στον κεντρικό εγκέφαλο (τον πίνακα ελέγχου), αυτές είναι οι 

κύριες φάσεις: 

• Εγκατάσταση συσκευών μέτρησης. 

• Διαμόρφωση και προγραμματισμός του εξοπλισμού μέτρησης. 

• Εκπόνηση γραμμικού διαγράμματος που δείχνει τους εγκατεστημένους αναλυτές 

(τι μετρά και ποια διαδικασία / ομάδα διαδικασιών όπου ανήκουν), 

• Λήψη αναγνωριστικού και κωδικού πρόσβασης για πρόσβαση στον πίνακα 

ελέγχου και μετρήσεις δεδομένων. 

 

Η εγκατάσταση των συσκευών μέτρησης στα κατάλληλα σημεία που επιλέχθηκαν για 

παρακολούθηση δεν ήταν πάντα εύκολη. Συχνά τοποθετούνται σε διαφορετικές 

περιοχές του εργοστασίου και σε κάθε περιοχή του εργοστασίου μπορεί να υπάρχουν 

περισσότερα από ένα όργανα. Σε κάθε εγκατάσταση, το σχέδιο των ηλεκτρικών πινάκων 

έχει τροποποιηθεί όσο το δυνατόν λιγότερο. 

 

Οι ενέργειες αυτές διεξήχθησαν πάντοτε παρουσία του Συντονιστή ομάδας, του 

συμβούλου παροχής τεχνολογίας και των αρμοδίων τεχνικών του συνεταιρισμού. Στις 

περισσότερες περιπτώσεις, οι συνεταιρισμοί της ομάδας έπρεπε επίσης να πληρώνουν 

το προσωπικό ηλεκτρολόγων ή εξωτερικών εταιρειών για να τοποθετήσουν τους 

αναλυτές και να ελέγξουν τη λειτουργικότητά τους. Η εγκατάσταση απαιτούσε γενικά 1-

2 ημέρες, ανάλογα με τους συγκεκριμένους συνεταιρισμούς και ιδιαίτερα τον αριθμό των 

συσκευών που πρόκειται να εγκατασταθούν. Παρ 'όλα αυτά, πολύ συχνά εμφανίστηκαν 

διάφορα προβλήματα μετά την εγκατάσταση. 

 

Το περαιτέρω βήμα ήταν η σύνδεση των δεδομένων που καταγράφηκαν από τα 

εγκατεστημένα όργανα στον πίνακα ελέγχου SCOoPE. Αυτό διεξήχθη επίσης παρουσία 

του συνεταιριστικού προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των εμπειρογνωμόνων 

πληροφορικής. Το CIRCE ήταν πάντα διαθέσιμο για να ελέγξει τη σύνδεση, για να βρει 
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προτάσεις και λύσεις στα διάφορα προβλήματα σύνδεσης που προέκυψαν κατά την 

εφαρμογή κάθε ομάδας. 

 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εγκαταστάσεις είχαν ήδη ένα είδος 

εξοπλισμού μέτρησης της ενέργειας. Για παράδειγμα, στο ισπανικό συγκρότημα, οι 8 

συνεταιρισμοί διέθεταν ήδη σύστημα παρακολούθησης κατά μέσο όρο 10 σημείων, που 

αντιστοιχεί στον κύριο καταναλωτικό εξοπλισμό. Σε αυτές τις περιπτώσεις, αν και στην 

αρχή αναμενόταν μια ευκολότερη διαδικασία εργασίας, διαπιστώθηκε ότι η σύνδεση των 

αναλυτών με τον πίνακα ελέγχου ήταν ακόμη πιο δύσκολη. 

5. Γενική διαχείριση της παρακολούθησης της κατανάλωσης ενέργειας και των οργάνων 

μέτρησης 

Τέλος, όλα τα σημεία μέτρησης κάθε εταιρείας έχουν συνδεθεί μέσω Διαδικτύου με ένα 

πρωτόκολλο όπως το Modus στον πίνακα ελέγχου και τα δεδομένα μετρούνται κάθε 5 

λεπτά. 

 

 

Σχήμα 3.  Στιγμιότυπο οθόνης της κύριας σελίδας του πίνακα ελέγχου 

παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο για έναν συνεταιρισμό. 
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Το λογισμικό SCADA Power Studio έχει ρυθμιστεί ειδικά για κάθε ομάδα και για κάθε 

εταιρεία υπάρχουν μόνο τρεις πιθανοί χρήστες που θα έχουν πρόσβαση στα δεδομένα: 

1) ο διαχειριστής της εταιρείας που έχει αποκλειστικά πρόσβαση στα δεδομένα της 

εταιρείας (χρήστης υπεύθυνος για την εταιρεία), 2) Συντονιστής της ομάδας, ο οποίος 

μπορεί να έχει πρόσβαση σε δεδομένα από όλες τις εταιρείες που ανήκουν στην ομάδα. 

και 3) CIRCE (ως Υπεύθυνος για τον Πίνακα Ελέγχου), Ισπανοί Συνεργάτες (ως 

Συντονιστής Έργου SCOoPE) και ENEA (ως Υπεύθυνος WP4) που μπορούν να έχουν 

πρόσβαση στα δεδομένα των ιταλικών και ευρωπαϊκών εταιρειών των ομάδων. 

Ο πίνακας ελέγχου δείχνει σε πραγματικό χρόνο την κατανάλωση λόγω των υπο-

διαδικασιών ως ποσοστό της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. 

Για κάθε σημείο μέτρησης, κάθε εταιρεία έχει πρόσβαση στις ακόλουθες πληροφορίες: 

• Πληροφορίες σχετικά με την ισχύ εργασίας σύμφωνα με την ονομαστική ισχύ. 

• Ιστορικές πληροφορίες σχετικά με την ισχύ που χρησιμοποιείται. 

• Γραφική παράσταση της κατανάλωσης ενέργειας ως συνάρτηση του χρόνου. 

• Λήψη δεδομένων σε μορφή .xls. 

• άλλες μεταβλητές που μετρώνται από τους αναλυτές, όπως ενεργός ενέργεια, 

εντάσεις ρεύματος κ.λπ. 

 

Μετά τη δημιουργία αυτού του πλαισίου παρακολούθησης, οι ακόλουθες κοινές ενέργειες 

εξετάζονται τώρα για τη γενική διαχείριση του συστήματος παρακολούθησης της 

ενέργειας: 

• Περιοδικές τηλεδιασκέψεις για την αξιολόγηση των δεδομένων που 

παρακολουθούνται 

• Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών εξοικονόμησης ενέργειας και παρακολούθηση 

των σχετικών KPIs 

• Εντοπισμός των σημείων συμφόρησης των συστημάτων 

• Κοινές συνεδριάσεις σε τεχνικό και διοικητικό επίπεδο για τον προσδιορισμό των 

προτεινόμενων δράσεων βελτίωσης. 

 

6. Αναλύσεις δεδομένων, συγκριτική αξιολόγηση και αναφορά 

Κύριοι στόχοι που επιδιώκονται με το πρόγραμμα SCOoPE και τις πιλοτικές κοινοτικές 

ομάδες ήταν i) η ανάπτυξη (ή βελτίωση) της συγκριτικής αξιολόγησης συγκρίνοντας την 

κατανάλωση κάθε τόπου με τους μέσους δείκτες ii) η πρόταση κοινής αγοράς ενέργειας 

(ηλεκτρικής ενέργειας ή / και καυσίμων / αερίου) και iii) η διάδοση του ISO 50.001 μεταξύ 

των μελών. 

i) Με τη χρήση του Πίνακα Ελέγχου, παράγονται μηνιαίες αναφορές που περιέχουν όλα 

τα παρακολουθούμενα δεδομένα και αναλύσεις ενέργειας. Κάθε αναφορά περιλαμβάνει 

την περίοδο αναφοράς, τις κύριες παραμέτρους της παρακολούθησης, την περίληψη 

των παραμέτρων τιμολόγησης, την κατανάλωση ενέργειας ανά περίοδο "τιμών", την 

ισορροπία των ενεργειακών χρήσεων, καθώς και ένα ενεργό ενεργειακό προφίλ (βλέπε 

σχήμα 3) . 
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Όπως αναμενόταν, τα αποτελέσματα της συγκριτικής αξιολόγησης ήταν πολύ δύσκολα 

εξαιτίας των διαφόρων παραμέτρων που πρέπει να ληφθούν υπόψη και να 

εξομαλυνθούν μεταξύ των συνεταιρισμών. Παρόλο που οι πληροφορίες που 

προκύπτουν από τις συγκρίσεις πρέπει να είναι πιο διακριτές, οι εμφανείς διαφορές στη 

χρήση ενέργειας και το ενεργειακό κόστος είναι σαφώς ορατές στις εκθέσεις. 

ii) Σχετικά με μια πρόταση κοινής ενεργειακής αγοράς, αυτή τη στιγμή είναι ακόμα νωρίς 

να εργαστούμε για το σκοπό αυτό, καθώς πρέπει να συγκεντρώσουμε όλο και 

περισσότερα δεδομένα σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας και τα τιμολόγια 

προκειμένου να μελετήσουμε την κατανάλωση ενέργειας κάθε εταιρείας και να 

ζητήσουμε πρόταση αγορά ενέργειας που θα μπορούσε να είναι επικερδής για τις 

εταιρείες των ομάδων. 

iii) Σύμφωνα με την εργασία 4.6 του έργου SCOoPE, εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι 

όλες οι ομάδες και το εργαλείο πίνακα ελέγχου θα ταιριάξουν με τα βασικά σημεία του 

ISO 50.001, οι εταιρείες των ομάδων έχουν συμμετάσχει και στην συμβουλευτική 

υλοποίηση του ISO 50.001. Μετά από αυτό, θα γίνει αναφορά, αναφέροντας τις 

συμβουλές που παρέχονται και αξιολογώντας την κατάσταση των επιχειρήσεων και τη 

σύσταση. Συγκεκριμένα, το προσωπικό της CIRCE ανέπτυξε διάγνωση της εφαρμογής 

του ISO 50.001 στους συνεταιρισμούς που ανήκουν στις διάφορες ομάδες και παρείχε 

στους επιχειρησιακούς οδηγούς σε όλους τους συντονιστές των ομάδων. 

 

 

Σχήμα 4.  Παράδειγμα πληροφοριών που περιέχονται σε μηνιαία αναφορά. 
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7. Συμπεράσματα 

Ένα βασικό επίτευγμα του ευρωπαϊκού προγράμματος SCOoPE είναι ο πειραματισμός 

των ομάδων για τη "Συλλογική Διαχείριση Ενέργειας" σε συνεταιρισμούς γεωργικών 

ειδών διατροφής. Επί του παρόντος, εκτελούνται πέντε από έξι ομάδες και ο πίνακας 

εργαλείων λαμβάνει τα δεδομένα τους. Για διάφορους συνεταιρισμούς, τα δεδομένα 

κατανάλωσης ενέργειας είναι διαθέσιμα από λίγους μήνες πριν από την 

πραγματοποίηση της σύνδεσης με τον Πίνακα ελέγχου. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι 

η εγκατάσταση και η σύνδεση, στην πραγματική πρακτική, είναι δύο διαφορετικές 

ενέργειες και πρέπει να πραγματοποιούνται το ένα μετά το άλλο. Επιπλέον, κάθε μία 

από αυτές τις ενέργειες θα απαιτούσε κατ’ ελάχιστο, κατά μέσο όρο, μία ημέρα. Θα 

πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το συνεταιριστικό προσωπικό συμμετέχει πλήρως στη 

συνήθη εργασία που πρέπει να εκτελείται σε μια τυπική εργάσιμη μέρα στο εργοστάσιο, 

οπότε μόνο λίγες ώρες είναι διαθέσιμες για να συμμετάσχουν σε άλλες δραστηριότητες 

εκτός από την παραγωγή. 

Η υλοποίηση κάθε ομάδας σε κάθε χώρα είναι αξιοσημείωτο έργο. Δυστυχώς, έχουν 

συσσωρευτεί μερικοί μήνες καθυστέρησης, αφήνοντας λιγότερο χρόνο - σε σχέση με 

αυτό που σχεδιάστηκε αρχικά - να επικεντρωθεί στις τελευταίες εργασίες που σχετίζονται 

με το WP4. 

Από τις πρώτες μηνιαίες αναφορές μπορούν να αντληθούν πολλές πληροφορίες και 

προτάσεις για τους συνεταιρισμούς, οι οποίες θα βοηθήσουν στη διευκόλυνση των 

μελλοντικών επιλογών τους σε σχέση με την ενεργειακή απόδοση και την εξοικονόμηση 

πόρων. 

 


