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Témavázlat 

Tartalék áramellátás 

A témavázlathoz kapcsolódó diasorozat a jelenlegi formájában 

csak tájékoztató jellegű, a végleges előadás anyagának 

pontosítása a képzések szervezésekor esedékes a kiválasztott 

előadóval történő egyeztetés alapján, a diasorozatot ezt 

követően véglegesítjük. 

 

Témafelelős: Vörös Miklós ügyvezető igazgató 

Interpower Kft, MEE tag Déri díj 

+36 309333831 

office@interpower.hu 

 

Javasolt előadók:  

Dr. Kárpáti Attila címzetes egyetemi tanár  

BMGE, MEE tag Déri díj 

+36 30 496 0663 

karpati@aut.bme.hu 

 

Mosonyi Károly műszaki igazgató   

Interpower Kft, MEE tag 

+36 30 9414484 

office@interpower.hu 

 

Novák Mátyás phd. hallgató, MÁV, BMGE 

MÁV, MEE tag 

70 335 2719 

 

Vörös Miklós ügyvezető igazgató 

Interpower Kft, MEE tag Déri díj 

+36 309333831 

office@interpower.hu 

 

Szalai Gábor 

CAD-Server Kft. 

info@cad-server.hu 
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Az előadás ideje:  6x45 perc 

Az előadás tervezett tematikája: 

I. rész (1x45 perc): Az UPS berendezések rendszerfilozófiája, 

működése, kimeneti jellemzők szerinti osztályozása 

 Az áramellátó rendszerek kialakításának rendszerfilozófiája, (Kettős 

betáplálás, Diesel generátorok (ok), akkumulátorok, elektronikus 
átalakítók). 

 A felmerülő fogalmak ismertetése. 

 A vonatkozó szabványok ajánlások, (normál kisfeszültségű hálózat, 
Diesel generátorok, elektronikus átalakítók) 

 IEC 62040/EN50091-3 ismertetése. 

 Az előírásoknak való megfelelés fontossága 

 Kérdések válaszok 

 
II. rész (1x45 perc): Megbízhatóság, rendelkezésre állás  

 A fogalmak áttekintése, (kiesési hányados, átlagos javítási idő, 

kádgörbe, MTBF, élettartam, rendelkezésre állás), az alapvető 
számítási képletek megadása. 

 A különböző energiaellátási feladatokhoz javasolt rendelkezésre 
állás.  

 A rendelkezésre állás növelésének lehetőségei. 

 A telepítés, a kezelő személyzet hatása a megbízhatóságra, (Tier 1-
4 ajánlás) 

 Kérdések válaszok 

 

III. rész (1x45 perc): Az áramellátó rendszerek költségei  

 Teljes élettartamra vonatkozó költség, (TCO total cost of 
ownership), (Különböző berendezések összehasonlítása) 

 A költségösszetevők, (beruházási költségek, üzemeltetési költségek) 

 Megtérülés számítások korszerűsítéskor 
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 Kérdések válaszok 

IV. rész (1x45 perc): A szünetmentes áramellátó rendszerek 

osztályozási szempontjai a mechanikai kialakítás szerint.  

 történeti áttekintés 

 szekrényes berendezések és bővíthetőségük 

 fiókos berendezések és bővíthetőségük 

 Az egyes megoldások előnye hátránya 

 Kérdések válaszok 

V. rész (1x45 perc): Dízel aggregátorok  

 Általános ismeretek 

 Az áramfejlesztő 

 Teljesítmény definíciók 

 Continuous teljesítmény (COP) 

 Korlátlan idejű Prime teljesítmény (PRP)  

 Korlátozott idejű Prime teljesítmény (LTP)  

 Standby teljesítmény (ESP)  

 Nézzünk egy példát: C1675D5 

 Gépészeti ismeretek 

 Az aggregátor energia mérlege 

 Gépház-szellőzés 

 Különböző zajforrások 

 Villamos ismeretek 

 Generátor működési karakterisztika 

 Az öngerjesztő generátor működése  

 A külső gerjesztésű generátor működése 

VI. rész (1x45 perc): Konzultáció 

 Kérdések megválaszolása 

 Alkalmazási példák megbeszélése 

Megjegyzés: 

A témavázlatot összeállította Dr. Kárpáti Attila. 

Budapest, 2014. március 20.  


