
Voda  
Esencia života 

Smart technológií pre vodárne v 21.storočí 
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Xylem je jednou z 
popredných 
svetových 
technologických a 
vodohospodárských 
spoločností
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Kontinenty

Státy

Zaměstnanci

Tržby 2018 $5.2mld

~17,000

~150
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Xylem spojuje najprogresívnejšie značky v obore
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Nedostatočne 
efektívna 

infraštruktúra

Trvale  
klesajúce  
zásoby

Ľahko  
kontaminovateľné 

zdroje

Častejšie 
nepredvídateľné 

počasie
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1. Inteligentné Smart zariadenia senzory
2. Smart výkonná komunikačná sieť

3. Analitika a spracovanie dát

Smart city
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1. Inteligentné Smart zariadenia senzory
2. Smart výkonná komunikačná sieť

3. Analitika a spracovanie dát

Smart city



Smart sensory – potreba pre kvalitné dáta

o Prietok 

o Kvalita vody 
o PH, Obsah,  

o Tlak 

o Výška hladín 

o IoT riešenia 

o Teplota 

o Aktívne prvky 
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Široká platforma dátoveho generátora – Metrológia, 
Tlak, Teplota, Alerty, Alarmy

Uzatvárací ventil diaľkovo ovládaný 3 polohy 

Revolučná metrológia a komunikácia Statický

Aktívny

Iný

Nové technológie  
21.storočia

iPERL 

a 

ALLY® 

Nejinteligentnější 
Statický aktívny Smart 
vodomer dneška
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Sníženie počtu náhradných dielov

Úspora ele. energie oproti bežným čerpadlám

Zmenšenie tela čerpadla 50%

70%

80%Concertor® 

Najinteligentnejšie 
čerpadlo odpadových 
vôd, aké sme kedy 
vyrobili

Nové technológie  
21.storočia
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1. Inteligentné Smart zariadenia senzory
2. Smart výkonná komunikačná sieť

3. Analitika a spracovanie dát

Smart city



Princíp technológie FlexNet ®
Zabezpečená, spoľahlivá a flexibilná IoT platforma

Obojsmerná 
komunikácia v takmer 
reálnom čase

Základy:

AES 256 šifrovanie

1 Watt vysielací výkon = 
kilometre dosahu

Prvky systému 
určené do náročných 

podmienok 

Aktualizovateľný firmvér a 
vzdialená konfigurácia

Silné základy 
pre silné 
riešenie Licencované spektrum 

zabezpečuje stabilnú funkčnosť

Spoľahlivé dáta z  
koncových bodov systému (smart 
meradlá, senzory, ...) 
15-ročná životnosť batérie 

Bezpečnosť:

Výkon:

Dosah:

Priemyselné 
riešenie:

Flexibilita:

Súkromná sieť:

Smart siet:    
• Distribúcia vody 
• Distribúcia elektrickej 

energie 
• Distribúcia Plynu 
• Riadenia osvetlenia 
 

Otvorentosť:

• Kompatibilita s 
akýmkoľvek koncovým 
bodom. 

• Integrácia dát
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o Budovanie siete, alebo využitie existujúcej infraštruktúry  
     partnera. 

o Spolupráca pri rozširovaní komunikačnej infraštruktúry s vodárenskými spoločnosťami  

o Jednoduchá inštalácia ďalších koncových bodov do systému 

o Nastavenie prístupu k dátam pre zákazníka  Zákaznícky portál 

o Integrácia dát do prostredia zákazníka   (ZIS, Fakturácia, Dispečing) 

o Spolupráca s existujúcimi partenrmi v oblasti integrácie dát a systému do prostredia Smart 
City, Smart metering , Smart grid. 

Technológia FlexNet ®
Zabezpečená, spoľahlivá a flexibilná IoT platforma
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1. Inteligentné Smart zariadenia senzory
2. Smart výkonná komunikačná sieť

3. Analitika a spracovanie dát

Smart city



Sensus Analitics - Visenti
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• Dispečing 
• Identifikácia a alarming kritických 

stavov 
• Predikcia udalostí, dátových evolúcií 
• Autokorekcia anomálií 
• Zónové virtuálne meranie



• Jednoduchý dashboard  
• Informácie k meradlu 
• Prístup cez webový prehliadač 
• Intuitívne používateľské rozhranie 
• Aj pre mobilné zariadenia 
• Napokjenie na Platobný systém 

• „Buďte vždy v kontakte“  
• Zákaznícky portál = pridaná hodnota pre 

zákazníka vodárne

Sensus Analytics – Zákaznícky portál



Referencie, prínosy?



Spoľahlivosť – ochrana investície
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• Zrkadlenie dátových priestorov senzorov a servera. 
• Kvalita dát 
• Garantovaná kvalita prenosov

vysoké SNR a taktiež 100% priepustnosť 
rádiových správ a 100% úspešnosť 
prenesených dát (RIS)

• Dáta zo senzorov a meradiel sa 
dopravia vďaka mechanizmu 
použitého FlexNet protokolu. 

• Vysoká kapacita prenosu 
• Malé množstvo infraštruktúry 
• Rýchle budovanie a implementácia 
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Monitoring - úspešnosť systému , online prístup k dátam

Priepustnosť vs Úspešnosť intervalových odpočtov (RIS) 

Súčasný stav (14.11.2018)

Typ 
zariadeni

a

Celkový 
počet 96 h RIS 24 h priepustnosť

47 548 98.71 % 97.73 %

FlexNet, ktorý znázorňuje úspešnoť prenesených dát v 1-hod intervaloch dosiahnutú z 548 meradiel za 
posledných 96 hodín na úrovní 98,71 %. Priepustnosť rádiových správ za posledných 24 hodín 
dosahuje 97,73 %.

Požadovaná garantovaná definícia kvality prenosu
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• Smart meradlá iPERL – obrovská pamäť 
• okamžité odosielanie do systému FlexNet možné 

včas identifikovať kritické momenty počas bežnej 
prevádzk 

• Úniky  
• Kolaps merania 
• Havarijné stavy 
• Manipuláciu 
• Neprítomnosť meraného media 

Príklad alarmu spätného toku

Včasné alarmy = rýchla identifikácia nepredvídaných udalostí
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• Bezdrátová SMART komunikácia – eliminácia chybovosti na maximum  
• Jednoduchá a rýchla implementácia

Spoľahlivosť v náročných podmienkach

Náročné podmienky 
• Šachty s množstvom flóry okolo 
• Šachty s dvomi kovovými poklopmi. 
• Sťažené rádio prostredie 
• Zatopenie technológie vodou 

Vysielací výkon 1-2 W



Benefity Smart metering - Smart Water

Vplyv na služby 
zákazníkom

Znížená spotreba energie

Efektívnejšia kontrola a 
reakcia na úniky vody

Benefity pri identifikácií 
kolapsu merania

Zlepšený proces 
plánovania výroby

Redukcia CAPEX

Reputácia manažmentu

Služby s pridanou 
hodnotou

Znížené záväzky voči 3. 
stranám

Znižovanie emisí uhlíka

Prínosy Definícia

Prevádzkové  
Úspory

Dodatočné benefity

Benefity živ. Prostr.

Znížené náklady spojené s vybavovaním zák. požiadaviek, vďaka 
rýchlemu prístupu k presným a kvalitným údajom údajom.

Zníženie energií spojených s distribúciou pitnej vody ako aj spracovania 
odpadových vôd vďaka zníženej produkcii a zachyteniu unikov a havárií.

Zníženie únikov v sieti a taktiež u konečného zákazníkamanagement 
costs 
Zníženie strát vody a zvýšenie fakturácie pri rýchlej identifikácií 
zlýhania merania

Zlepšený forecasting dopytu a tým zabezpečenie a skvalitnenie 
dodávok krátkodobo aj dlhodobo

Redukcia CAPEX do infraštruktúry siete z dôvodu efektívnejšej 
starostlivosti o siet a zníženej spotreby

Zlepšená reputácia manažmentu prináša lepší vzťah s klientom , 
menej konfliktných situácií a lepšiu pozíciu u regulátora.

Profit z ponuky služby s pridanou hodnotou pre koncového klienta, ako domáca 
analitika, zlepšená pozícia voči poisťovniam. Služby v soc. Sfére. Bezpečnosť

Znížené poplatky smerom k regulátorovi, a potencionálne riešenie 
incidentov s reklamáciami

Redukcia emisí uhlíka zníženou spotrebou studenej a následne aj teplej 
vody. Zníženie spotreby palív s menšieho operovania v teréne.



Prínosy Smart Water
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Smart Water Siete prinášajú šancu 
práve teraz

Technológiu Smart Sietí možno využiť na pomoc pri riešení 
problémov v oblasti vodného hospodárstva.  

Aby sme pochopili rozsah prínosu inteligentných vodovodných sietí, 
sme vykonali v hĺbkový prieskum a komplexné prieskúmanie 
prostredia 182 globálnych vodohospodárskych vodární a ich 
naslednú analýzu prevádzok a rozpočtov. Naša analýza priniesla 
definíciu až 12,5 miliárd $ v ročných úsporách ..... 

 Celková možná úspora   7,1%  -  12,5 % z celk. nákladov
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Máme příležitost života 
 

Vyriešme vodu

Smart city


