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Agenda 

• Opis sistema MiSMART in njegova umestitev v celovite rešitve 
Iskre Sistemi 

• Prednosti vpeljave sistema 



Energetika 

Glavni izzivi v elektrodistribucijah 

 Z zbiranje relevantnih periodičnih podatkov o meritvah, 
kvaliteti in alarmih v realnem času iz vseh pomembnih 
točk za izboljšanje kvalitete v omrežju (PQMS) s čimer 
zagotovimo: 

• boljšo zaščito,  

• zanesljivejše delovanje, 

• hitrejši odziv ob okvarah, 

• boljše vzdrževanje, 

• nadzor nad porabo in izgubami v omrežju, 

• historične podatke za boljše planiranje, 

• boljšo kvaliteto dobave, 

• boljši nadzor nad nameščeno opremo… 
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Problematika PQMS 

 Nadzor nad kvaliteto električne energije v 
električnem omrežju in njeno spremljanje” – PQMS 
(ang. Power Quality and Monitoring Sistem) 

 

• celovito reševanje problematike nadzora nad 
kvaliteto v celotnem elektroenergetskem sestavu 

 „PQMS predstavlja globalni trend pri razvoju 
in modernizaciji elektroenergetskega 
omrežja kot celote in ni mogoč brez uporabe 
orodja kot je MiSMART“ 
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Prednosti PQMS 

• Centralizirano merjenje in spremljanje kakovosti električne energije v 
normalnem delovanju in v primeru motenj 

• Spremljanje, snemanje in poročanje o nivoju kvalitete energije v 
elektroenergetskem omrežju v skladu z regulatornimi zahtevami in standardi  
 

• Povezovanje podatkov iz inštrumentov v PQMS sistemu z zalednimi 
aplikacijami  

• Analiza obnašanja sistema v izrednih okoliščinah, ki omogoča natančno 
lociranje napak v delovanju opreme v električnem omrežju 

• Sistem kontinuiranega alarmiranja o izrednih dogodkih 

• Lažje odločanje o prioritetah investicij v elektroenergetsko omrežje, 
 

• Možnost spremljanja in ustvarjanja individualnega pristopa do velikih 
potrošnikov 
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Glavni izzivi pri daljinskem odčitavanju 
plina in vode 

Prejemanje periodičnih podatkov o porabi energije 
in o alarmih v plinskem in vodnem 
distribucijskem omrežju za zagotavljanje: 

• Daljinsko avtomatsko odčitavanje porabe 
(ang. Automatic meter reading - AMR) 

• Hitrejši odziv na izpade 

• Boljše vzdrževanje 

• Daljinski nadzor porabe v celotnem omrežju 

• Poročanje za regulatorje, 

• Boljši nadzor nad nameščeno opremo 

• Interno razdeljevanje porabe energentov 
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Umestitev sistema MiSMART v celovito 
rešitev 
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Pristop k reševanju problematike 

 Celovit pristop h rešitvam  vsebuje tri 
vsebinske sklope: 

1. Merilni inštrumenti, (merjenje podatkov na merilnih 
mestih – trenutno podpiramo tiste z internim 
spominom – MC7XX, MT5XX) 

2. Komunikacijsko omrežje - TCP/IP ali serijska 
komunikacija preko različnih omrežij (LAN, WiMAX, 
GPRS, optika, SMS, …) 

3. Podatkovni center MiSMART  na visoko-
razpoložljivem strežniku s tronivojsko arhitekturo 
(zajem, DB, prezentacijski nivo) 
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Merilni inštrumenti za 
elektrodistribucije 

V našem naboru je mnogo različnih naprav, kar nam omogoča, 
da se lahko prilagodimo potrebam in zahtevam naših strank. 

Multifunkcijske merilne naprave kot so: 
• Merilni centri 
• Merilni pretvorniki 
 
ki so uporabni za 
 
•  merjenje PQ parametrov omrežja 
•  zbiranje dodatnih analognih in digitalnih signalov 

(temperaturni senzorji, nivo olja, nepooblaščen dostop, 
Buchholz rele, varovalke, upad napetosti, preklopi…) 

• alarmi v realnem času 
•  kontrolo in nadzor… 
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Merilni inštrumenti – AMR program za 
odčitavanje plina in vode 

V našem naboru sta 2 seriji koncentratorjev za beleženje porabe, ki 
omogočata da se lahko prilagodimo potrebam in zahtevam naših 
strank. Pri tem gre za zajem podatkov iz obstoječih števcev: 

X4 serija serija komunikatorjev za beleženje porabe plina in vode, ki 
je certificirana po ATEX standardu 
 

• Dobra referenca pri partnerjih v Veliki Britaniji 
• Poudarek na robustnosti in zanesljivosti 

 
 C2/C100/C200 serija cenejših komunikatorjev za beleženje porabe 
plina ali vode preko vgrajene radijske (LPR) komunikacije 
 

• Za cenejše aplikacije kjer je odjemnih mest veliko in so blizu skupaj 
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AMR za odčitavanje porabe plina in vode 
v industriji in na distribuciji (X4-W, X4-G) 
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LPR - AMR za daljinsko odčitavanje plina/vode 
za residente in industrijo (C2-C100/C200) 
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Merilni inštrumenti - ostalo 

Enostavni eno in trifazni števci električne energije 

za sekundarno ali obračunsko merjenje porabe 

električne energije v poslovnih zgradbah in 

industriji 

  

Števci električne energije 

 

• obračun industrijskih odjemalcev 

• interno razdeljevanje porabe znotraj poslovnih 

zgradb, industrijskih obratov in zaključenih 
gospodarskih območij 
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Komunikacijska infrastruktura 

Naprave so prirejene za enostaven direkten priklop na obstoječo 

komunikacijsko infrastrukturo, kot so: 

 

• Optični modemi 

• GPRS modemi 

• Kabelski modemi 

• Wimax… 

 

Ali posebna radijska omrežja, kot na primer 

• Tetra radio 
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MiSMART – podatkovni center 
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MiSMART – ključne funkcionalnosti 

MiSmart Configuration Tools 
se uporabljajo za 
• upravljanje podatkov o napravah 
•  postavitev strukture omrežja 
• Uporabniške pravice 
 

 

MiSmart Pregledovalnik Podatkov 
omogoča uporabniku analiziranje zbranih podatkov za: 
• Pregled meritev 
• Pregled alarmov 
• Statistične funkcije  
• analiza kvalitete po standardu EN50160 
• Prikaz v tabeli ali grafu 
• Izvažanje podatkov v Excel 
• filtriranje podatkov iz omrežja 
• Primerjava podatkov iz različnih merilnih mest 
• … 
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Reference 

• 2 referenci na področju elektrodistribucij – (pilotski) projekt Gruzija in 
pravi projekt Elektro Gorenjska 

• 4 (pilotske) reference na področju AMR projektov – Komunala Škofja 
Loka, Domplan Kranj, Enerkon, Kovis Štore 
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Referenca #1 – Elektro Gorenjska 

Komunikacijska infrastruktura: 
 WiMAX, GPRS, Ethernet na preko 230 lokaijah (trenutno) 
Meritve:  
 Do 64 meritev iz vsake naprave  
(E, PF, U, I, P, Q, f) 
 Čas vzorčenja 1min, 5min, 10min 
Alarmi:  
 izpad napetosti 
 napetost high/low 
 tok high/low 
 frekvenca high/low  
Dodatni signali za spremljanje (ne vedno): 
 Temperatura – analogni signal 
 Detekcija vloma – digitalni signal 
Uvažanje podatkov v bazo iz merilnikov  
starejšega tipa MI  
Daljinska nadgradnja FW preko etherneta 
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Referenca #2 – Telasi Gruzija 

Komunikacijska infrastruktura : 
 Tetra radio komunikacija na 41 lokacijah (vse TS in RTS) 
 Optična komunikacija na 2 lokacijah (vse SUBs) 
Meritve :  
 22 meritev iz vsake naprave (E, PF, U, I, P, Q, f) 
 Čas vzorčenja - 15 minut 
Alarmi:  
 TS: izpad napetosti 
 RTS: napetost high/low 
 SUB: napetost high/low 
  frekvenca high/low 
  tok high 
Dodatni signali za spremljanje (ne vedno): 
 Temperatura – analogni signal 
 Detekcija vloma – digitalni signal 
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Dodana vrednost sistema 

Kot osnovno orodje za zbiranje, prikaz in analizo podatkov, je lahko v pomoč 

različnim službam: 

• Daljinsko odčitavanje podatkov  

• Razvoj elektrodistribucijskega omrežja – historični podatki, pomembni za 
planiranje investicij in razvoja omrežja. 

• Oddelek za kvaliteto – podatki o kvaliteti napajalne napetosti po standardu EN 
50160. 

• Vzdrževanje – s statističnimi orodji, analizo kvalitete, podatki o alarmih in prikazom 
trenutnih vrednosti omogoča boljše planiranje vzdrževanja 

•  Oddelek za obračunske meritve – podatke o porabljeni energije je možno 
enostavno integriati v obstoječe sisteme za kontrolo odjema.. 

•  Oddelek za zaščito in nadzor – podatki o alarmih v realnem času ter trenutnih 
vrednostih meritev lahko služijo, kot pomoč pri nadzoru omrežja in analizi okvar. 
Preko OPC strežnika se podatki lahko enostavno integrirajo v obstoječ program za 
nadzor (SCADA, GIS…) 
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Direktni prihranki po vpeljavi sistema 

Uporaba sistema MiSmart za kontrolo in nadzor omrežja prinaša 
elektrodistribucijskemu podjetju tudi direktne prihranke zaradi: 

•  boljšega nadzora nad omrežjem in nameščeno opremo 

•  boljše in hitrejše planiranje vzdrževanja 

•  historični podatki predstavljajo potrebno osnovo za boljše planiranje 

•  razvoja omrežja in investicij 

•  hitrejši odziv ob okvarah 

•  boljša analiza okvar 

•  boljša zaščita 

•  nadzor nad izgubami 

• informacije o omrežju in nameščeni opremi v realnem času 

•  možnost izvoza podatkov v obstoječe sisteme 
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Hvala za pozornost… 

Vprašanja? 

Dr. Janez Humar 


