
Energetická účinnosť – medzi smart technológiami a sociálnymi 
inováciami 

Energy Efficiency – between smart technologies and social innovations



Smart metering & socialne inovácie
Ako financovať ?  
Aké sú možnosti ? 

Čo s nameranými údajmi ? 
Ako prevádzkovať a riadiť ? 

Aký je z toho prínos ?



Smart metering & planing  via IoT
[ Motív ] 

 Nasadením snímačov  IoT do objektu, dosiahnuť  rýchle a 
včasné informácie o spotrebe energií, bez potreby 

personalizovaného odčítavania priamo na fakturačných 
meradlách. 



[ Cieľ ] 
 Prostredníctvom inovatívnej integrácie komplexného automatizovaného 
merania a odpočítavania stavov meradiel a spotreby elektrickej energie, 

vody, plynu a teplôt, zefektívniť spotrebu meraných médií. 



Meranie hodnôt rôznych veličín cez IoT

LoRaWAN - Low Power Wide Area Network (LPWA)  
Širokopásmová sieť s nízkymi  nárokmi  na napájanie elektrinou.  

Je určená k bezdrôtovému prenosu internetu vecí (IoT) v regionálnej, 
národnej alebo globálnej sieti.

Rádiová technológia s prenosom v pásme ISM 867-869MHz 



✓ Pokrytie lokality prenosovou technológiou LoRa 
✓ Bezdrôtový prenos dát 
✓ Napájanie snímačov zo vstavanej batérie s extra dlhou životnosťou 
✓ Modernizácia fakturačných a podružných meradiel 
✓ Možnosť nezávislého sledovania dát z meraných veličín a stavov 
✓ Snímanie teploty kdekoľvek ( interiér/exteriér ) 
✓ Osadenie meračov a snímačov bez hrubého zásahu 
✓ Automatický odpočet v pravidelných časových intervaloch 
✓ Spracovanie a uloženie údajov  
✓ Rôzna parametrizácia údajov 
✓ Jednoduchý prehľad cez web aplikáciu 

Meranie a prenos dát prostredníctvom snímačov IoT  
   

[ Výhody ] 



Zobrazovanie a vyhodnocovanie nazbieraných dát



Princíp získavania, ukladania a zobrazovania dát

Server

Cloud FM softvér



Partneri spoločnosti                    v projekte IoT

• Facility manažment softvér, 
ktorý využíva veľa firiem na 
Slovensku a v Čechách. 

•   
• Rozšírením o moduly 

odpočtov cez IoT vie 
spoločnosť ponúknuť 
okamžité riešenie úspor 
energií a energetického 
poradenstva.

• Servisná a obchodná 
spoločnosť úzko kooperujúca 
so Slovanetom. 

• Integrátor riešenia LoRa siete 
pre IoT a posielania dát 
z meračov do Chastie.  

• Spoločnosť spravuje siete 
významným klientom na 
Slovensku.



 Možnosti sociálnych inovácií v energetickej 
efektívnosti 

• Zapojenie miestnych škôl, na vyhodnocovaní čo sa v budove 
deje 

• Príprava podkladov na návrh opatrení na rekonštrukciu budovy 
• Analýza priebežných výsledkov prevádzkových nákladov na 

energie v budove, operatívne riešenie anomálií a navrhovanie 
soft opatrení na úsporu energií 

• Príprava podkladov na opatrenia smerujúce k zníženiu 
energetickej náročnosti budov a zvýšeniu komfortu v budovách  
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Ďakujem za pozornosť.


