
INTERNET STVARI V ENERGETSKIH OMREŽJIH 

T. Fatur, G. Lakota, M. Šepič, Solvera Lynx d.d. 
 

En.Grids 16, Ljubljana, 11.5.2016 



Internet stvari – Internet of Things (IoT) 

Vir: NXP/Freescale 



Vključeni vsi največji igralci na trgu 



Ključna gonila razvoja IoT 

Generiranje 
prihodkov 
 

Produktivnost 
in nižji stroški 



Prihodnost IoT 

 Tretji val razvoja interneta – vpliv na življenjski slog, produktivnost na 
delu, (u)porabo virov in surovin   

 Ogromno število naprav – poveča se obseg in zahtevnost IKT področja 
 Vrsta novih poslovnih priložnosti in modelov – razširjeni internet; 

analiza podatkov; aplikacije, ki jih še ne poznamo 
 Hiter odziv podjetij - energetska podjetja so bodo morala vključiti v IoT, 

sicer jih bodo prehiteli drugi 
 



Okvir obravnave IoT 

• Analitika podatkov  
(poročanje, rudarjenje, strojno 
učenje) 

• Razumevanje podatkov  
(big data, zajem in shranje- 
vanje podatkov iz „stvari“) 

Big 
Data 

•Ljudje in procesi (odločanje 
na podlagi aplikacij in podatkov 
iz „stvari“) 

•Aplikacije (prilagojene  

z uporabo „stvari“) 

 Poslovni 
model 

 

• Globalna infrastruktura  
(oblak, podatkovni centri,  
programska oprema) 

Oblak 
•Povezljivost  
(komunikacije, protokoli,  
omrežja) 

•Naprave/stvari 
(naprave, senzorji, aktuatorji) 

 

Megla 



Izbira brezžičnega omrežja LoRaWAN™ 

LoRaWAN™ je specifikacija brežičnega IOT 
omrežja (Low Power Long Range Wide 

Area Network - LPWAN) namenjena 
baterijskim napravam z dolgim dosegom 



Zgradba in elementi omrežja IoT 



 
 

 Daljinsko odčitavanje števcev 
 plin, elektrika, toplota, delilniki toplote, 

voda (IP67) 

 Učinkovita rabe energije v 
večstanovanjskih stavbah 
 delilniki toplote, temperature 
 obračun porabe po dejanskih stroških 
 nadzor projektov pogodbeništva 

 Učinkovita rabe energije v poslovnih 
stavbah in industriji 
 interno merjenje porabe energije 
 analiza učinkovitosti rabe energije 
 nadzor razpršene proizvodnje 
 aktivno upravljanje z odjemom 

 Obratovalno in preventivno 
vzdrževanje, nadzor…  
 Novi povezani senzorji in aplikacije 
 Večja zanesljivost in učinkovitost 

Aplikacije v energetiki 

Solvera Lynx je član združenja LoRa 
Alliance, ki podpira razvoj in 

implementacijo te tehnologije 
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