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MANIPULIRANJE S PODATKI 

• http://thesaurus.com 

• Definicija 1: manevrirati, posluževati…  

• Sopomenke: upravljati, oblikovati, uporabljati, delati 

• Definicija 2: spremeniti glede na potrebe/želje 

• Sopomenke: voditi, usmerjati, izrabljati, vplivati, igrati, 

uporabiti 

 

• Protipomenke: “PUSTITI PRI MIRU” 

• Večino energijskih/energetskih podatkov še vedno 

“pustimo pri miru” 



FUNKCIONALNOSTI  IKT  REŠITEV  

ZA PAMETNA OMREŢJA 

Podpora 
načrtovanju in 

izvajanju 
ukrepov URE 

Podpora 
upravljanju z 

energijo 

Spletni portal za 
uporabnike 

avtomatski prenos in verifikacija podatkov 

Toplotna 
energija 

(ogrevanje) 

Energetska 
nadzorna plošča 
(BI dashboards) 

Zemeljski 
plin 

Energetske 
analize 

(M&T,CUSUM) 

Monitoring             
za izvajanje 

ukrepov                  
URE in OVE 

Poslovna 
inteligenca 

(Pentaho BI) 

Električna 
energija 



STORITEV ZA ODJEMALCA –  

UPRAVLJANJE Z ENERGIJO 



Razvoj IKT rešitev in storitev 

• zajem podatkov – merilne naprave 

• komunikacija med različnimi merilnimi napravami 

• prenos podatkov 

• sprejem/vnos/validacija podatkov 

• priprava/analiza podatkov 

• prikaz 

• programska oprema GemaLogic 

 

• storitev SaaS 

• upravljanje z energijo 

• ponudniki energije in njihova ponudba 

 



GsmBox-X4 

• GsmBox-X4: Podatkovni 
koncentrator za daljinsko 
odčitavanje števcev (voda, 
plin, elektrika, toplota) 

 
– SMS komunikacija 

– baterijsko napajanje (5 let) 

– štetje impulzov (4x) 

– pošiljanje podatkov periodično 

 



GsmBox-NPE, ComBox-NPE 

– GPRS modem (oz. Ethernet), 

– operacijski sistem Linux 

– priključni vmesniki 

•  4 digitalni / impulzni vhodi,  

•  1x RS-232, 1x RS-485 

– zunanje napajanje (12-24VDC) 

– pošiljanje podatkov                                                              

periodično / ob spremembi / na 

zahtevo 



GsmBox-ZB, ComBox-ZB (ZigBee) 

• GsmBox-ZB: Podatkovni 
koncentrator za energetski 
management (voda, plin, 
elektrika, toplota) 
 

– GPRS ali ETHERNET komunikacija 

– omrežno ali baterijsko napajanje 

– Zigbee, 2.4GHz, IEEE 802.15.4 

– do 255 brezžičnih naprav v lokalni 

mreži 

– vsaka naprava: 2 digitalna vhoda 

(tudi štetje), 2 digitalna izhoda, 1 

analogni vhod), 1 temperaturni vhod, 

1 serijski vmesnik 

http://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.15.4-2003


OPC2GL (OPC VMESNIK ZA GEMALOGIC) 

• OPC2GL: Podatkovni 
koncentrator za povezavo 
SCADA sistemov na Gemalogic 
 

– ETHERNET komunikacija 

– princip delovanja enak napravam 
GsmBox in Combox – razlika je v tem, 
da gre samo za programsko opremo, ki 
se naloži zraven SCADA sistema 
(ponavadi na isti računalnik) 

– poljubno (nastavljivo) število podatkov 

za prenos 



PODPORA  IZVAJANJU  PROJEKTOV  

URE IN OVE S SISTEMOM GEMALOGIC 

 Podpora projektom URE in OVE z 

informacijskim sistemom za energetski 

management GemaLogic 
 

 Poslovne zgradbe (kogeneracije, 

kotlovnice) in obnovljivi viri energije – 

sončne elektrarne (> 40 objektov) 
 

 Postaje zemeljskega in utekočinje- 

nega naftnega plina (> 100 objektov) 
 

 Analize in nadzor energetske 

učinkovitosti - M&T, CUSUM 
 

 Podpora dokazovanju prihrankov 

 

 
   

 



MESEČNO 

TEDENSKO 

PODPORA  OBRAČUNU STROŠKOV  

ZA ENERGIJO 

 Identifikacija sprememb 

 Pravilnost obračuna 

 Analiza sprememb 

 Svetovanje 

 Primerjava ponudb za 

nakup energije 
   

 

URNO 



PODPORA  TPF PROJEKTOM IN 

ENERGETSKI SANACIJI 

 Podpora obstoječim in novim projektom 

z informacijskim sistemom za 

energetski management GemaLogic 

 analize za energetsko učinkovitost in 

dokazovanje prihrankov 

 Poslovne in javne stavbe – Mestne 

občine (> 50 objektov) 

 Uporaba sistema za  

dokazovanje prihrankov/ 

izvajanja sanacije – zahteva  

v razpisu za sofinanciranje – bolnišnice, 

srednje šole, druge javne stavbe 

 



OPTIMIZACIJA DELOVANJA 

KOMPRESORJEV 

 Zajem podatkov s kompresorja 

– energija, proizovdnja zrtaka, 

procesni podatki (tlak, status…) 

 

 alarmiranje 

 

 Optimizacija obratovanja 4 

kompresorjev. Poraba EE se je 

znižala  za 10% - z 0,155 kWh / 

Nm3 na 0,140 kWh / Nm3.  

 

 Letni prihranki: € 10.400. 
 



NADZOR OBRATOVANJA SONČNE 

ELEKTRARNE 

 Zaradi več napak na sistemu 

električne zaščite je bila proizvodnja 

EE iz sončne elektrarne manjša od 

pričakovane 

 Alarm zaradi nižje proizvodnje 

 Na podalgi analize podatkov je bilo 

mogoče natančno izračunati izgubo 

proizvodnje zaradi večtedenskih 

meritev 

 Upravljalec elektrarne je uspel povrniti 

škodo zaradi nedobave energije v 

času garancijskega popravila v višini 

2,000 €(prva napaka) in 10,000 € 

(druga napaka). 
 



PUŠČANJE VODE 

 Po priključitvi novega porabnika se je 

skupna poraba vode bistveno povečala 

 

 Puščanje je bilo odkrito z alarmom v 

sistemu in v nekaj dneh so napako 

locirali in odpravili 

 

 Odkrito je bilo prelivanje vode prek 

povratnih ventilov 

 

 Ocenjeno puščanje 130m3 na dan. Letni 

prihranki so ocenjeni na 23.725€. 



Solvera Lynx d.d. 

Tehnološki park 21 

1000 Ljubljana, Slovenia 

 

www.solvera-lynx.com 

+386 1 40 12 860 

  +386 1 40 12 861 

 

Hvala za pozornost! 

http://www.solvera-lynx.com/
http://www.solvera-lynx.com/
http://www.solvera-lynx.com/

