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Osnovna vprašanja sistema za upravljanje z 

energijo (EMS): 

 

• Kdaj se energija porablja? 

• Kje se energija porablja? 

• Kdo porablja energijo? 

• Zakaj se energija porablja? 

• Koliko energije se porablja? 

• Kakšno je stanje naprav? 

• Kakšen je trend porabe energije 

• Kako imamo obremenjeno omrežje? 

 

 

 

 

 

 



Kolektor EMS 

 

• Celovita rešitev upravljanja z električnimi omrežji 

• Krovni princip: meri in načrtuj    analiziraj     javljaj     posreduj in 

ukrepaj 

• Napredni strojni in programski gradniki 

• Razslojenost – Area EMS, Factory EMS, Building EMS 
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Area EMS 

 

• Koordinira delovanje vseh ostalih EMS 

• Algoritmi za obdelavo in analizo podatkov 

• Sistem za spremljanje in upravljanje z elementi in podsklopi 

• Uporabniški portal – vstopna točka uporabnika v sistem 

 

 

 

 

 

 

 



Factory/Building EMS 

 

• Deluje kot samostojni sklop, ter kot element širšega sistema 

• Lokalna avtomatika in direktna povezljivost z drugimi 

inteligentnimi napravami 

• Nadzor in upravljanje distribucije električne energije z uporabo 

naprednih stikalnih blokov 

 

 

 

 

 

 

 



• Meritev obremenitve in porabe energije po odcepih (porabnikih) ali 

vsaj na dovodu. 

• Daljinski nadzor delovanja in izpada zaščit. 

• Komunikacijski vmesnik, ki podpira enega ali več standardnih odprtih 

protokolov. 

• Lokalno shranjevanje, prikaz in obdelava zajetih meritev in 

dogodkov. 

 

Napredni stikalni blok (Smart power distribution board) 

Funkcije naprednega stikalnega bloka: 



• Daljinsko upravljanje porabe z možnostjo regulacije, vklopa in 

izklopa posameznih odcepov (porabnikov). 

• Grafični lokalni prikaz meritev in stanj. 

• Spletni strežnik za enostaven oddaljen dostop. 

• Neposreden vpis meritev in stanj v lokalno ali oddaljeno bazo 

podatkov (npr. SQL, Excell podatkovne baze ipd.). 

• Sinhronizacijo časa s strežnikom; podatki imajo pravo vrednost samo 

z natančno časovno značko. 

Napredni stikalni blok (Smart power distribution board) 

Funkcije naprednega stikalnega bloka: 



Napredni stikalni blok (Smart power distribution board) 
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Struktura sistema 
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Prednosti za uporabnika 

 

 Višja razpoložljivost napajanih naprav zaradi zgodnjega odkrivanja 

nepravilnosti (povišana temperatura, povečana ali opozorilna 

obremenitev, …).  

 Takojšnje alarmiranje ob izpadih in lažje ugotavljanje vzrokov izpada, ker 

je na voljo celotna zgodovina meritev in dogodkov. 

 Tudi brez celovitega energetskega menedžmenta je že na voljo 

zgodovina obremenitve in  porabe, na osnovi katere je možna analiza in 

izklop nepotrebne porabe. 

 Ni potrebna naknadna vgradnja meritev in daljinskega upravljanja ob 

uvedbi EMS. 

 V celoti višja nabavna cena, vendar nižji strošek za uporabnika skozi 

celotno življenjsko dobo (TCO). 



Področje uporabe 

 

 

Napredni stikalni bloki so že dalj časa prisotni pri napajanju naprav z visoko 

razpoložljivostjo kot so strežniške sobe, podatkovni centri, komunikacijska 

vozlišča in podobno. Zaradi zahtev po optimizaciji porabe električne energije 

pa se vedno več naprednih stikalnih blokov uporablja praktično povsod (v 

industriji, poslovnih stavbah…), pričakuje pa se uporaba celo v hišnih 

razdelilnikih. 



Primeri iz prakse - industrija 



Primeri iz prakse - industrija 



Primeri iz prakse 

- strežniške sobe 



Primeri iz prakse - infrastruktura 


