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Systémové riešenia MaR 

 

Budovy a priemysel 

Systém predstavuje komplexné riešenie pre riadenie inteligentných budov, ich energetickej 
efektivity, správu dát a integráciu informácií z iných infraštruktúrnych systémov budovy (EZS, 
EPS, dodávka vody, tepla a elektriny, atď). Periférie sú vyrábané v OEM prevedení u 
renomovaných výrobcov. 

 

Energetika 
 

Systém slúži na riadenie energetických zdrojov a spotrieb. Systém sa skladá z voľne 
programovateľných regulátorov s komunikáciou cez Ethernet spolu s grafickými 
dispečerskými stanicami s ukladaním dát do databázy SQL. Databáza má otvorené rozhranie 
a zákazníci môžu k dátam pristupovať pomocou API a využívať ich vo vlastných informačných 
systémoch. Systém disponuje dátami pre následnú optimalizáciu prevádzky. 
 
Firma dodáva najmä systémy na monitorovanie a riadenie lokálnych distribučných sústav, 
tepelných čerpadiel a teplárenských sietí. Ďalej dodáva prístroje pre monitoring 
energetických zariadení, napr. komunikatívne alarmové tabule pre rozvodne, vizualizačné 
systémy, systémy pre prenos alarmov pomocou SMS a pod. 

 
 

Energetický management 
 

Čo  a k čomu je energetický management 
 

Pojem facility management je už našim investorom a majiteľom nehnuteľností dobre známy. 
Zvyčajne si pod ním predstavujú správu budov vrátane zabezpečovania súvisiacich činností, 
ako je upratovanie, údržba zelene, stráženie a podobne. Čo sa týka energií a hospodárenie s 
nimi, poskytovateľ služieb facility managementu zvyčajne zabezpečuje odpočty meračov, 
rozúčtovanie na jednotlivých nájomcov a servis zdrojov tepla a chladu. Majiteľ nehnuteľnosti 
netuší, či spotrebované energie zodpovedajú charakteru, veľkosti a veku budovy. Málokedy 
sa zaujíma o možnosť zmeny dodávateľa energií a výnimočne uvažuje o výmene 
technologických zariadení v budove pred skončením ich fyzickej životnosti, pretože to pre 
neho predstavuje nežiaduce jednorazové náklady. 
 
Existuje ale aj iný spôsob prevádzkovania budov z hľadiska nákladov na energie. Je ním 
energetický manažment. Pod týmto názvom rozumieme expertnú službu, ktorá majiteľovi 
ponúkne súbor navzájom súvisiacich a doplňujúcich opatrení, ktoré vo výsledku znížia 
náklady na spotrebované energie pri zachovaní, alebo dokonca zvýšení komfortu obyvateľov 
budovy. Týka sa to predovšetkým energie pre vykurovanie, chladenie a osvetľovanie, pretože 
na ne spadá najvyšší podiel z celkovej spotreby budovy.  
 
Pre vyhodnocovanie spotrieb a koreláciu objektov (benchmarking) sa používajú takzvané 
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odvodené parametre, ako je spotreba energie na meter štvorcový podlahovej plochy. V 
hoteloch je to spotreba energie na jedno prenocovanie. K tomu je nutné poznať ešte ďalšie 
variabilné aj konštantné veličiny, ako napríklad počet ubytovaných klientov, plochy budov 
alebo obsadenosť kancelárií. Tieto veličiny vstupujú do výpočtov, ktorých výsledky nám 
umožnia určiť, či je prevádzka budovy hospodárna v porovnaní  s ostatnými 
prevádzkovanými budovami. 
 
Energetický manažment v praxi prebieha v niekoľkých etapách. Úvodom dodávateľ 
energetického manažmentu vykoná miestne zisťovanie a určí, ktoré veličiny sa budú merať. 
U menších objektov, ako sú pobočky obchodných reťazcov elektro alebo drogérie či filiálky 
bánk, zvyčajne stačia hlavné spotreby elektriny, plynu, tepla, vody a niekoľko parametrov 
prostredia, ako je teplota v referenčnom priestore, vonkajšia teplota, chod vzduchotechniky, 
teplota vykurovacej a chladiacej vody. Merané hodnoty sa budú vyčítavať zo súčasného 
systému merania a regulácie, alebo musí dodávateľ inštalovať vlastné čidlá a datalogger s 
napojením na Internet. Po vykonaní miestneho zisťovania dodávateľ vypracuje indikatívnu 
ponuku, aby zákazník videl, čo a v akom časovom horizonte za svoje peniaze dostanú. 
 
Vlastná realizácia energetického manažmentu začína vykonaním auditu energetických 
hodnôt, tj podrobnou správou o tokoch energií v objekte. Audítor pracuje s projektmi 
budovy, reálnymi údajmi o spotrebách z minulých rokov, s nameranými dátami z kontrolných 
meraní, ale predovšetkým s vlastným miestnym šetrením, počas ktorého skúma charakter 
prevádzky v budove, zvyklostí užívateľov a ich vplyv na spotrebu energií. Na konci správy 
nájdeme niekoľko variantov odporúčaných opatrení pre úspory energie, pričom pri každej z 
nich je uvedená predpokladaná návratnosť a samozrejme očakávané presné investičné 
náklady. Všetky návrhy sú podložené výpočtom. Je zaujímavé, že významné úspory možno 
docieliť už zmenou prevádzkových predpisov, ktoré usmerňujú správanie zamestnancov. 
Tieto úspory so sebou nesú minimálne investičné náklady a preto je ich návratnosť prakticky 
okamžitá. Jedná sa najmä o nastavenie požadovaných hodnôt, časových programov, 
odstránenie kmitajúcich regulačných slučiek, aplikácie metódy regulácie  teploty podľa 
predpovede počasia, atď 
 
Nasleduje prevedenie odsúhlasených opatrení na objektoch, implementácia meracích bodov 
a nasadenie kontrolného mechanizmu - softvér pre energetický manažment. 
 
Všeobecne platí, že akékoľvek technologické úpravy, rekonštrukcie atď sú realizované iba 
vtedy, ak majú v časovom horizonte, aký zákazník určil, ekonomický zmysel. Prax ukazuje, že 
úspory v rádoch desiatok percent vznikajú realizáciou väčšieho množstva drobných, zvyčajne 
nízkonákladových opatrení, ktoré prinášajú na prvý pohľad zanedbateľné zlepšenie v rade 
jednotiek percent. Je ale nutné s budovou pracovať po niekoľko rokov, porozumieť jej 
správaniu a postupovať aj po menších krôčikoch. Dobrým príkladom je postupná 
rekonštrukcia systému merania a regulácie, keď sa v snahe o ochranu investícií riadiaci 
systém mení po častiach. Demontované komponenty je možné využiť ako náhradné diely pre 
doteraz slúžiace rozvádzače - a rekonštruované strojovne sú priebežne integrované do 
vizualizácie s diaľkovým prístupom. Niekedy je dokonca možné do existujúcej inštalácie 
zasiahnuť len minimálne, nahradiť iba riadiace stanicu a tak mať regulačné algoritmy pod 
kontrolou pri zachovaní všetkých periférií aj silnoprúdovej časti. 
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Výhodou profesionálneho energetického manažmentu je, že audítor nie je závislý na 
dodávateľoch technológií pre prípadnú rekonštrukciu, a tým je zaručená objektivita - 
nejedná sa tu o dokument, ktorý má za úlohu prinútiť zákazníka k investícii do konkrétnej 
technológie konkrétneho výrobcu. Skúsenosti ukazujú, že odporúčanie osoby " zvonku " 
firmy funguje mnohokrát lepšie, než nariadenie vlastných zamestnancov, často trpiacich 
neschopnosťou identifikovať problém z toho dôvodu, že sa s ním už zžili a ako problém ho 
vôbec nevnímajú. 

 
Návrh energeticky úsporných opatrení 

 
V spolupráci s prevádzkovateľom budovy je možné nájsť a zrealizovať úsporné opatrenia, 
ktorými možno dosiahnuť zníženie spotreby energií v budovách až o desiatky percent. 
Vyhodnotením historických dát spotrieb ak je to zmysluplné, sa dajú navrhnúť prevádzkové 
úsporné opatrenia, ktoré so sebou nesú len minimálne investičné náklady, aby bola 
zachovaná rozumná doba návratnosti.  
 

Optimalizácia spotrieb energií 
 
Riadenie podľa predpovede počasia 

 
Pri tvorbe regulačnej stratégie môže veľmi pomôcť informácie o poveternostných 
podmienkach, ktoré budú v mieste inštalácie v priebehu niekoľkých najbližších hodín. Tak 
možno do istej miery kompenzovať dopravné oneskorenie systému. Riešením môže byť 
využitie služby RcWare Weather, ktorá meteorologické údaje získava, a prenáša hodnoty 
predpovede do systému. Na meteoserveri je modelovaných 12 veličín, ako smer a rýchlosť 
vetra, max a min. teplota, zrážky, vlhkosť, tlak, pokrytie oblohy oblačnosťou a pod. Všetky 
veličiny sú v matematickom modeli predpovedané pre ľubovoľnú lokalitu v strednej Európe. 
Podľa požiadaviek je možné systém rozšíriť aj pre ďalšie regióny. Premenné prislúchajúce k 
jednej licencii sú viazané na zemepisné súradnice, ktoré boli zadané pri objednávaní služby. 
 
Pri každej premennej sa nastavuje, koľko hodín dopredu má byť hodnota predpovedaná. 
Využívajú sa časy od 1 do 72 hodín. Je možné nakonfigurovať viac premenných, ktoré 
predpovedajú jednu veličinu s rôznym predstihom, napríklad teplota za hodinu a teplota za 
šesť hodín. Najčastejšie sa využíva teplota 2 metre nad povrchom - napríklad pre 
optimalizácia vykurovacej krivky, ktorá bráni prekurovaniu (pri predpokladanom otepľovaní 
sa teplota vykurovacej vody riadi už vopred na nižšiu nábehovú teplotu, aby sa do systému 
zbytočne nedodávala energie), alebo pre rozhodovanie pri nabíjanie zásobníka chladenia. 

 
Prediktívne riadenie technológií 

 
Prediktívny regulátor MPC (Model-based predictive control) využíva predpoveď počasia, 
matematický model riadenej budovy a minimalizuje plánovaný energetický výdaj pri 
dodržaní požadovaného tepelného komfortu. Vďaka vysokému výpočtovému výkonu 
dnešných technológií je možné zostaviť model budovy a počítať vývoj vnútorných teplôt na 
základe meraní vnútorných a vonkajších teplôt a ďalších veličín, ako je oslnenie a rýchlosť 
vetra. K výpočtu dochádza na vzdialených serveroch a do riadiaceho automatu sú 
odovzdávané len požadované hodnoty veličín, napríklad teploty vykurovacej vody.  
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Prediktívne riadenie vykurovania pomocou riadiaceho softvéru SoftPLC bolo testované na 
budovách a sú tu dosahované úspory v spotrebe tepla až 26%. 

 
Riadenie štvrťhodinového maxima 

 
  

Regulátor štvrťhodinového maxima zaisťuje, že nebude prekročená zazmluvnené 
pätnásťminútová spotreba elektrickej energie. Na rozdiel od bežne používaných systémov 
môže cez vstupy alebo komunikačné zbernice sledovať, či odopínaná technológia je v 
prevádzke - a ak nie je, príslušnú skupinu preskočí. Všetky aktuálne hodnoty aj parametre sú 
nastaviteľné cez LCD displej, zbernicu, po sieti z vizualizácie alebo pomocou webového 
rozhrania, možno ich teda dynamicky meniť. Na webe je vidieť aj graf posledný štvrťhodiny a 
priebeh spotrieb v čase. 
 
Vďaka tomu, že riadenie štvrťhodinového maxima je riešené aplikačným softvérom vo voľne 
programovateľnom regulátore, nie je problém algoritmus akokoľvek prispôsobiť 
požiadavkám riadenej technológie. Nastaviteľné sú maximálnej doby vypnutia, minimálnej 
doby zopnutia a ďalšie parametre jednotlivých skupín, ktorých môže byť až 8. Celé riadenie 
je veľmi dobre integrovateľné do ostatného systému riadenia budovy aj cudzích programov 
(napríklad vizualizácií). 

 
Odpočty meračov 

 
 

Systém ponúka rad možností, ako odčítať hodnoty z meračov od rozhrania s webovým 
prístupom cez voľne programovateľnú podstanicu s možnosťou ďalších výpočtov a riadenia, 
ako napríklad tlmenie odberových špičiek v sieťach, až po zber do výkonnej databázy s 
otvoreným rozhraním pre prístup z cudzích aplikácií. Vďaka širokej podpore prakticky 
všetkých typov meračov na rozhraniach Modbus a M - Bus nie je problém zaintegrovať 
kalorimetre spolu s vodomermi, elektromery a plynomery a tak poskytnúť úplný prehľad o 
spotrebe energií v objekte alebo technológii - či už sa jedná o okamžité hodnoty alebo 
historické dáta. 
 
Volíme vždy také riešenie, ktoré pre danú úlohu najlepšie vyhovuje. U stoviek malých 
technológií (výmenníkové stanice, obchodné pobočky) sa často nasadzuje odpočtovej modul 
M007 s komunikáciou po Internete. Vo väčších budovách, ako sú bytové domy a kancelárie, 
je vhodnejší koncentrátor v podobe riadiacej stanice so 4 portami pre pripojenie až 1000 
meračov. Opäť platí, že podstanica môže vykonávať čiastkové výpočty, čo môže znížiť 
potrebný počet meračov alebo poskytnúť podrobnejšie údaje o spotrebách. Spolu s 
odpočtom energií sa môžu snímať aj dáta o chode technológií, aby energetik dokázal 
vyhodnotiť situáciu a optimalizovať nastavenia strojov a zariadení. 
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Technológia svetlá 

Úsporné svetelné zdroje na báze žiarivkových a halogénových svietidiel používané v jestvujúcich 

technologických prevádzkach sú vďaka technologickým inováciám veľmi rýchlo zastaralé z hľadiska ich 

neekonomického prevádzkovania. 

Zároveň ich krátka životnosť má za následok ich masívnu obmenu za technológiu LED diódových chipov alebo 

indukčných svietidiel. 

V priebehu cca 4 rokov došlo k tomu že moderné LED  svietidlá majú takmer 2-oj násobnú účinnosť, ako 

klasické žiarivkové svietidlá, 3-oj násobnú účinnosť oproti halogénovým svietidlám a 5 násobnú účinnosť oproti 

klasickým wolfrámovým žiarovkám.  

 

 LED produkuje viac svetla na Watt v porovnaní s obyčajnou žiarovkou, najvýkonnejšie LED viac ako 

140lm/W, žiarivka 48-65 lm/W, halogénová žiarovka 16-22 lm/W, obyčajná žiarovka cca 15 lm/W  

 LED majú pri porovnateľnej svietivosti niekoľkonásobne nižšie prevádzkové náklady  

 LED produkujú menej tepla ako konvenčné svetelné zdroje, typicky do 40°C pri výkone 1-5W  

 LED dosahujú extrémne dlhú životnosť - okolo 50 000 hodín ( viac ako 17 rokov pri 8 hodinovej dennej 

prevádzke), niektorí výrobcovia uvádzajú až 100 000 hodín  

 LED vyžarujú svetlo požadovanej farby bez používania optických farebných filtrov  

 LED vo funkcií stmievania nemenia svoju farbu pri znížení napájacieho prúdu, na rozdiel od bežných 

žiaroviek, ktoré pri znížení napájacieho prúdu vydávajú žltejšie svetlo  

 LED sú odolné voči nárazom a inému nešetrnému zaobchádzaniu  

 LED sú ideálne pre použitie, tam kde je nutné časté vypínanie a zapínanie  

 LED neemitujú ultrafialové ani infračervené žiarenie, sú preto vhodné pre použitie aj v múzeách, 

galériách a ďalších aplikáciách kde je UV a IR vyžarovanie zo svetelného zdroja neprijateľné  

 LED sa rozsvecujú extrémne rýchlo (milisekundy), nakoľko odpadá problém so žeravením vlákna  

 LED neobsahujú ortuť ani ťažké kovy, ktoré by mohli byť škodlivé prostrediu a ľudskému zdraviu  
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Náklady osvetlenie  po rekonš. celkom  13415  

 Dosiahnuté úspory/rok  22748  

 Investičný náklad  24832  

 Čistá návratnosť investícií z úspor  1,09  ROK  
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Využitie odpadového tepla zo vzduchu 

 

 

Systém umožňuje kúrenie a chladenie 
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Využitie odpadového tepla zo vzduchu tepelným 

čerpadlom
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Princíp odberu tepla z kanalizácií a odpadových vôd 
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Možnosti financovania: 

Pre zabezpečenie úspor prevádzkových nákladov, suvisiacími s úsporou energií a zníženie počtu 

prácovníkov pre zabezpečenie chodu technológií, je možné dohodnúť výhodné financovanie 

modernizácie a nákupu technológie. 

Príklad financovania pri investícií 36 000€ bez DPH 
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