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21. storočie dáva iné možnosti

▪ Základom inteligentného mesta sú informácie.  
▪ Čo nevieme zmerať a vizualizovať nedokážeme ovplyvniť. 
▪ Meranie, prenos dát a práca s nimi sa stali súčasťou                                                                                    

riadenia energetickej efektívnosti. 
▪ Aktuálne technológie v rámci IoT a Big data analytiky                                                                             

umožňujú rýchle a flexibilné nasadenie meraní.  
▪ Vyhodnotenie dát aj z miest, kde to v nedávnej minulosti bolo neekonomické. 
▪ Platforma na spracovanie nameraných dát dnes, v 21. storočí, umožňuje vykonávať riadenie                

a na základe relevantných informácií prijímať rozhodnutia v kratšom čase. 

▪ Ak tie dáta číta ten čo im rozumie ☺  



SMART CITY..., ale ako začať?



▪ Retrofitting 
▪ Redevelopment 
▪ Greenfield 

Smart city..., ale ako začať?
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Prepojenie IoT a Smart city

▪ Skúsenosti, odbornosť a podpora smart a green riešení sú priamo v DNA 
spoločnosti ENGIE 

▪ Dnes už existujú možnosti, ako integrovať ... IoT doplnenie meraní 
vyvedenie fakturačných meračov integrovanie do vizualizačnej platformy 

▪ Preferujte otvorené systémy MaR a BMS, z ktorých je možné používať 
dáta  

▪ Koncept Smart city v sebe spája niekoľko zložiek - inovatívne využitie  
informačných technológií, efektívnu dopravu, udržateľnú spotrebu energií 
a čisté životné prostredie. 

▪ Kde začať? Nebojte sa, nie je to drahé!  
▪ Má to aj ďalšie prínosy - budete vedieť kto sa ako správa a organizácie 

sa stanú zodpovednejšími!



Od dát cez analýzu k technickým riešeniam
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Digitalizácia           energetických služieb 
Aplikácie a platformy 

Komplexný CAFM/
CIFM/GIS 

Webové rozšírenie 
systému Chastia FM 

Open-source IoT platforma

Globálny IoT 
network 

Aplikácia energet. manažmentu 

Meranie a vyhodnocovanie 
spotrieb energií 

Aplikácia určená pre 
technický fleet manažment
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Spotreba porovnávaných objektov



Mesačné merania spotreby energií?  
To fakt? 20. storočie skončilo  pred 19 rokmi!
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Spotreby energií online 
Nastavenie grafov zákazníkom
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Aplikácie a platformy 

API

API

Monitoring   
▪ Dynamické dáta energií 
▪ Správanie sa nájomcov 
▪ Obraz o živote objektu  
▪ Audit MaR 

Energetický manažment  
▪ Úspora energií 
▪ Dáta vytvárajúce model správania 
▪ Prediktívna údržba 
▪ Zabránenie nežiaducich stavov 
▪ Kooperácia pri tvorbe budúcnosti 

objektu

Pridaná hodnota služby 
▪ Zodpovednejšie správanie všetkých zúčastnených 
▪ Podklady pre tvorbu konceptov 
▪ Reakcia na vzniknuté stavy 
▪ Kontrola plnenia termínov 
▪ Úspora nákladov

WiFi / 4G



...významné súčasti koncepcie Smart Cities

Monitoring energií a životného prostredia

https://iot.engie-services.eu/dashboard/fbf80060-3e54-11e9-a907-f978e38b6d23?publicId=3a31a8a0-c208-11e8-a907-f978e38b6d23
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E-mobilita...                                                                       
previazaná na kapacity siete a kde ich možno získať

▪ E-mobilita a čerpanie dotácií (to je také aktuálne) 
▪ Problémom nie je inštalácia nabíjacej stanice, ale jej 

napájanie zo siete 
▪ Nové trafo je drahé a to nie je smart! 
▪ Smart je vedieť, koľko energie, kde a ako čerpám a nájsť 

potenciál úspor 
▪ Takto vzniknutú kapacitu môžem využiť smart 
▪ Smart riadenie spotrieb EE v kombinácii napríklad  s využitím 

batérií prináša ďalší potenciál úspor



Riadenie nabíjacích staníc
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Väčší celok v prepojení na detaily

▪ Nízkouhlíková stratégia 
▪ Environment inovatívnych myšlienok (inšpirujme sa, mnohé chyby netreba 

opakovať) 
▪ Čo nezmeriame, ale nevieme ovplyvniť  
▪ Ak máme dáta - pracujme s nimi 
▪ Nemalo by to byť časovo náročné 
▪ Pracujme efektívne a to isté chceme od technológií  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Rýchle zásahy a nízkonákladové 
opatrenia

▪ Merané dáta ukážu na čo sa zamerať 
▪ Audit MaR a BMS na základe živých dát  
▪ Okamžité zmeny v nastavení 
▪ Možnosť vidieť online vplyv prijatých zmien 
▪ Vyhodnotenie 
▪ Odporúčania nízko nákladových opatrení 
▪ Argumenty podporené meraním 
▪ Otvorenie tém so strednodobou víziou



Digitalizácia a podpora energetických služieb 
Aplikácie a platformy. Nezabudnime, že to niekto musí dostať do praxe! 
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