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Dálkové odečty čeká rychlý rozvoj
Pro současné výrobce a distributory elek-

trické energie, plynu, vody, dálkového tepla 
atd. je důležité nejen dosáhnout minimálních 
nákladů na jedno měřicí místo v distribuční 
soustavě, ale také získat informace o chová-
ní zákazníka. Rostoucí cena médií vyvolává 
tlak na měření veličin ovlivňujících kvalitu 
dodávky zákazníkům. Mezi další důvody pro 
zavedení dálkových odečtů patří:
– možnost dynamického plánování a bilan-

ce,
– zjištění kvality dodávaného média v místě 

obchodního styku se zákazníkem,
– možnost zpětného ovlivnění kvality distri-

buovaného média,
– odstranění nefakturovaných odběrů,
– možnost omezení dodávky neplatícím zá-

kazníkům,
– identifikace pokusů o ovlivnění správnosti 

měření,
– možnosti řízení odběrů u zákazníků (a tím 

optimalizace výroby a dodávky médií),
– vytváření předplacených služeb,
– rychlá identifikace poruchy.

Distribuční elektrická soustava

Podle chování distributorů, správců prů-
myslových parků či obchodníků je zřejmé, 
že právě v oblasti elektrických distribučních 
sítí se již nyní o dálkových odečtech velmi 
intenzivně uvažuje. Systém pro řízení dis-
tribuční sítě je tudíž vhodné vybudovat jako 
základní. Ostatní média lze později jedno-
duše přidat. Podívejme se blíže na fungová-
ní nízkonapěťové elektrické soustavy. Distri-
buční společnost obsluhuje stovky tisíc od-
běratelů, avšak z jednoho nízkonapěťového 
distribučního transformátoru jsou napájeny 
maximálně stovky domácností a malých od-
běratelů. Systém se tedy rozpadá na mnoho 
izolovaných ostrůvků s přesně známým po-
čtem odběratelů.

Systém ISAR (Intelligent System for Au-
tomated Reading), který nedávno představila 
společnost ModemTec, je navržen jako více-
úrovňový (obr. 1):
1. Základní úrovní je obsluha měřeného bodu 

(elektroměru, vodoměru apod.).
2. Měřeným bodům je nadřazen koncentrá-

tor, umístěný v blízkosti transformovny. 
Mezi těmito vrstvami jsou přenášena data 
po elektrické síti – PLC (Power Line Car-
rier). K přenosu dat z koncentrátoru do 
nadřazeného agregačního koncentrátoru 
jsou používány veřejné nebo privátní da-
tové sítě. 

3. Agregační koncentrátor vykonává správu 
většího území. Jednou z jeho základních 
funkcí je organizování trasy přenosu po  
elektrické síti. Je určen k nastavení případ-
ných opakovačů. Takto je možné efektivně 

řídit manipulace (přepnutí měřeného mís-
ta na jiný zdroj) v nízkonapěťové soustavě 
nebo mřížové sítě (vícezdrojové napájení 
soustavy nn). Dále vyhodnocuje diagnos-
tické signály od všech podřízených vrs-
tev.

4. Centrální systém zajišťuje propojení mezi 
dalšími systémy zákazníka, jako jsou např. 
účetní a fakturační systémy, systémy říze-
ní provozu, informační systémy apod. Jeho 
součástí je kontrolní a řídicí systém dete-
kující nežádoucí stavy na síti. Systém se 
rovněž využívá k samotnému řízení dálko-
vých odečtů a spotřeby.

Systém ISAR je schopen měřit, řídit a sle-
dovat kvalitu dodávané elektrické energie 
v administrativních oblastech, průmyslových 
parcích, městech, na venkově i na velmi roz-
sáhlých územích, jako jsou celé kraje nebo 
státy. Jeho potenciálními uživateli jsou do-
davatelé elektrické energie koncovému spo-
třebiteli.

Pro automatizované dálkové odečty sys-
tém ISAR využívá úzkopásmové přenosy 
PLC, jež plně vyhovují všem evropským har-
monizovaným normám. Díky nim lze data 
spolehlivě přenášet z celé oblasti pokryté 
distribučním transformátorem, a to i v silně 
zarušeném prostředí. Tuto metodu je možné 
použít vzhledem k tomu, že maximální dél-
ka nízkonapěťového vedení z transformovny 
v převážné většině nepřekračuje 2 až 3 km; 
tato vzdálenost je vzhledem k parametrům 
použitých komunikačních jednotek (obr. 2) 
bez problémů překonatelná. Nedílnou sou-
částí systému je také zabezpečení přenáše-
ných dat a odolnost proti jeho případnému 
narušení. 

Vodárenská síť

Pro vodárenské společnosti se jako velmi 
zajímavá jeví možnost bilančního odečtu do-
dávky vody do místa spotřeby. Při rozvodu se 
průměrně ztratí 23 % pitné vody. Vzhledem 
k tomu, že cena vody ve velmi krátké době 
podstatně vzroste (začnou platit standardy 

EU), je odstranění ztráty s využitím odečtu 
velmi výhodné.

Budou-li se bilance provádět např. každou 
hodinu, systém bude velmi dynamicky iden-
tifikovat poruchy na rozvodech pitné vody. 
Ve spolupráci s distribučními společnostmi 
se momentálně hledají další možné funk-
ce měřicího bodu (např. možnost ovlivňo-
vat měření, zjišťovat směr proudění, snímat 
tlak vody atd.).

Ke snížení ztrát vede také optimalizace 
tlakových poměrů v potrubích, např. snížení 
tlaku v nočních hodinách. Cena vody a její 
globální nedostatek možná způsobí, že právě 

vodárenské společnosti začnou 
budovat systém odečtů velmi 
brzy. U vodárenských systémů 
je nutné vyřešit obsluhu měři-
cích bodů, které leží mimo ob-
čanskou zástavbu.

Plynárenská síť

Zajímavá je situace ohled-
ně dodávek plynu. Podle plat-
ných zákonů musí být každý 
spotřebič, který je napájen ze 
středotlakového rozvodu plynu, 

a každý větší spotřebič napájený z nízkotla-
kového rozvodu vybaven plynoměrem s prů-
běhovým měřením a přenosem dat do dis-
tribučního velínu. Vzhledem k vysoké ceně 
technického řešení toto nařízení distributo-
ři obcházejí. Existují zákonné směrnice ur-
čující postupy a způsoby řešení. Lze očeká-
vat, že dominovat bude vliv zavedení měsíč-
ních fakturačních odečtů, které se používají 
u jiných médií.

Z hlediska řešení měřicího bodu, tedy sta-
novení jeho vlastností, jsou odborníci tepr-
ve na počátku. Již nyní je zřejmé, že vedle 
průtoku plynu je třeba měřit jeho tlak, popř. 
i teplotu. Vzhledem k tomu, že je plyn stla-
čitelný, je třeba pro stanovení jeho spotřeby 

Obr. 2. Komunikační jednotka pro přenosy 
PLC je integrována přímo do elektroměru

Obr. 1. Automatizované odečty prostřednictvím přenosu dat 
po nízkonapěťové síti
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měřit více parametrů. Velmi nadějnou se tak 
jeví varianta osazení měřicích míst jednodu-
chými snímači koncentrace plynu.

Rozvod tepla

Teplárenské společnosti již dávno uvažují 
o možnostech, jak získávat informace o spo-
třebě tepla. Při každé rekonstrukci rozvodů se 
snaží obsloužit co největší počet patních mě-
řidel. Pro uplatnění dálkových odečtů a mě-
ření přicházejí v úvahu v zásadě dvě místa 
v rozvodu. První možností je měřit spotřebu 
při dodávce tepla a teplé vody na patě domu. 
Jestliže má dům předávací stanici, je třeba ře-

šit parametrizaci této domovní (bytové) pře-
dávací stanice a měření toku studené vody do 
uvedené stanice.

Vzhledem k růstu cen energií je velmi za-
jímavé měření u každého spotřebiče. Jedno-
duché systémy rozpočítávání nákladů jednak 
nepřinášejí z hlediska národního hospodářství 
úspory a jednak komplikují občanské soužití. 
Jednoznačným trendem, jakožto další možnos-
tí, je obchodní měření v místě spotřeby. Tak 
lze postupovat v novostavbách, ale ve starší 
zástavbě, kde jsou rozvody již hotové, je třeba 
měřit u každého spotřebiče (radiátoru). Cena 
měřičů tepla velmi výrazně klesá a v dosti blíz-
ké budoucnosti bude na úrovni dnešních po-

měrových měřidel. Součastně nastupuje výraz-
ný trend ochrany soukromí, který také otevírá 
cestu k provádění dálkových odečtů.

Závěrem

Doba, kdy dálkové odečty a řízení sítě bu-
dou naprosto běžné, se velmi rychle přibližu-
je. Společnosti, které využijí veškeré přednos-
ti automatizovaných systémů pro sběr dat co 
nejdříve, mohou počítat s nezanedbatelnou 
konkurenční výhodou.

Ing. Jiří Zaorálek, 
Ing. Bedřich Beneš,

ModemTec s. r. o.

ISAR - SYSTÉM PRO DÁLKOVÝ
ODEČET MÉDIÍ A ŘÍZENÍ SÍTĚ

ModemTec, dodavatel spolehlivé technologie pro komunikaci po el. síti  

představují vysoce flexibilní a finančně výhodné řešení pro dálkové 
odečty měřičů a řízení sítě

ModemTec s.r.o.
Oldřichovice 738, 739 61 Třinec
Tel/Fax: (+420) 558 324 799

E-mail: info@modemtec.cz
http://www.modemtec.cz

dálkové odečty elektroměrů a dalších měřičů 

identifikace a eliminace energetických ztrát
dálkové připojování/odpojování odběrných míst
funkce přepínání tarifů
snižování ztrát vzniklých neoprávněnými odběry
výrazná finanční úspora
jednoduchá instalace, obsluha a zákaznický komfort
dálková diagnostika měřeného bodu (kryt svorkovnice, baterie...)

(vodoměry, ply oměry, měřiče tepla...)
dynamické sledování stavu odběru a sítě
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Již v září 2007 se sešel nový třinácti-
členný odborný výbor, který spolu s pořa-
datelem Nüremberg Messe připravuje šes-
tý ročník veletrhu a konference Embedded 
World. Odborníci na vestavné systémy se na 
tuto akci sjedou na norimberské výstaviště 
26. až 28. února 2008. K účasti na veletrhu 
se přihlásilo přibližně 14 % nových vysta-
vovatelů z Německa a ze zahraničí a očeká-

vá se, že ročník 2008 překoná ten letošní ve 
všech parametrech. V tomto roce na Embed-
ded World vystavovalo téměř 600 společností 
z 29 zemí. Plných 40 % z nich pocházelo z ji-
ných zemí než z Německa. Veletrh navštívilo 
13 675 odborných návštěvníků. 

Novinkou příštího veletrhu je, že se na 
něm se objeví i nové menší německé firmy, 
jejichž vystavování bude podpořeno gran-
tem vypsaným v rámci programu federální 
vlády SRN pro podporu inovačních mladých 
společností. Německé firmy, které nepod-
nikají déle než deset let, mají méně než 50 

zaměstnanců a roční obrat do 10 mil. eur, 
získají od státu až 80 % nákladů na vý-
stavní stánek na veletrhu Embedded World 
2008. I na této akci se uskuteční konferen-
ce Embedded World, kde budou představe-
ny výsledky výzkumu vestavných zaříze-
ní z celého světa. Letos se této konference 
zúčastnilo 800 posluchačů a přednášejících 
z 24 zemí. Připravuje se i druhá doprovod-
ná konference – Electronic Displays Con-
ference – o zobrazovačích, které se v ro-
ce 2007 zúčastnilo 270 posluchačů a řeč-
níků.  (ev)




