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Projekt: 
Wdrożenie w Enei Operator bezobsługowych magazynów licznikowych 
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✓ obiekt wolnostojący posadowiony na terenie 
będącym własnością Enea Operator,

✓ przyłącze elektryczne jednofazowe 230V, 4kW,

✓ interfejs sieciowy w standardzie Ethernet,

✓ w związku z nowelizacją prawa budowlanego kontenery 
będą mogły być posadowione bez konieczności uzyskania 
pozwolenia na budowę oraz ich zgłaszania.
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Zalety bezobsługowych magazynów RFID:

✓ Bezpieczeństwo - dostęp do zawartości magazynu możliwy jest
wyłącznie za pomocą indywidualnej karty RFID, co gwarantuje
kontrolę dostępu i zabezpieczenie majątku przed zniszczeniem
lub kradzieżą,

✓ Dostępność - wydawanie i zwracanie zasobów możliwe jest
w dowolnym czasie, 24/7/365,

✓ Samoobsługa - korzystanie z zawartości magazynu nie wymaga
dodatkowej obsługi (np. magazyniera),

✓ Wygoda - możliwość korzystania z zawartości magazynu tam,
gdzie jest to potrzebne (lokalizacja magazynu przy pracowniku),

✓ Oszczędność czasu – rejestracja otwarcia magazynu, ewidencja
pobranego/zwróconego asortymentu oraz tworzenie
dokumentów magazynowych jest automatyczna,

✓ Kontrola – rejestracja osób oraz asortymentu powoduje
zwiększenie odpowiedzialności za urządzenia lub narzędzia
powierzone pracownikowi,

✓ Niezawodność - zastosowanie systemu RFID zapewnia rzetelność
automatycznie gromadzonych danych.
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Budowa miejsca na posadowienie BML – wizualizacja vs rzeczywistość
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Baza: Kontener morski 40 stopowy HC
Wymiary: 12,192m x 2,438m x 2,896m plus podjazd 4,0m
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Strefy magazynowe
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A. Rampa podjazdowa               B. Strefa recepcji
C. Śluza identyfikacyjna             D. Magazyn 
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Strefy magazynowe

Rys. Przekrój podłużny BML
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Strefy magazynowe
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Strefa recepcji                                          Śluza identyfikacyjna             Magazyn 
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Stacja ładowania pojazdów elektrycznych (2 x 22kW)
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Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii
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Panele fotowoltaiczne: 10 x 450Wp

Magazyn energii: 15kWh

1 - Inwerter

2 – Magazyn energii

3 – Back up box

4 – Szafka licznikowa

5 – Rozdzielnica PV-DC

6 – Rozdzielnica PV-AC

7 – Rozdzielnica sieciowa
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Wyposażenie dodatkowe:
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- Lampy zewnętrzne z czujnikiem zmierzchowym

- Alarm

- Monitoring z zapisem i podglądem z kamer

- Klimatyzacja

- Czujniki dymu

- UPS

- Bezpośrednie łącze telefoniczne z administratorem
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Monitoring:
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- System rejestracji obrazu składa się z 7 kamer

- Obraz jest rejestrowany i zapisywany

- Dostęp do obrazu z kamer on-line
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Środowisko informatyczne
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Główna aplikacja kontrolująca pracę całego kontenera: 

- zarządzanie całym systemem,

- integracja z sprzętem (sterowniki, czytniki), 

- prezentowanie danych użytkownikowi, 

- zbieranie danych od użytkownika, 

- integracja z systemem Origami (Centralny System Akwizycji Danych Pomiarowych - moduł magazynowy) 
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Czytniki RFID
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BML wyposażony jest w czytniki RFID: 

- w strefie RFID znajdują się 4 anteny wraz z Turboanteną (UHF),

- czytnik podblatowy (UHF), 

- Czytnik kart na wejściu (NFC), 
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Procedura zwrotu/pobrania liczników przez montera
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Autoryzacja:
- Opcja za pomocą mobilnej wersji Origami na tablecie
- Opcja za pomocą karty dostępu 
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Procedura zwrotu/pobrania liczników przez montera
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W momencie uzyskania autoryzacji, aplikacja obsługująca procesy realizowane w BML zostaje automatycznie
wzbudzona. Autoryzacja powoduje również pobranie z bazy aplikacji ORIGAMI danych przypisanych do danego
pracownika (lista kart montażowych wraz z przypisanymi do nich urządzeniami) oraz uruchamia możliwe do
wykonania przez niego zadania.
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Procedura zwrotu/pobrania liczników przez montera
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Reorganizacja magazynów z uwzględnieniem BML
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• ZARZĄDZANIE

• BEZPIECZEŃSTWO

• IDENTYFIKACJA


