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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.
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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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World �00�

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)




