
Podniková energetika je poměrně široký po-
jem. Zahrnuje nakládání firmy se zdroji využí-
vaných energií, jako jsou elektřina, plyn, teplo 
i voda. Tyto zdroje jsou jedním ze základních 
parametrů ovlivňujících ekonomiku firmy, 
a tak není potřeba příliš zdůrazňovat to, že je 
třeba s nimi nakládat efektivně.
Pro dosažení tohoto cíle je nutné udělat řád-
ný energetický audit. Nasazením měřicích 
zařízení na  jednotlivé uzly lze získat přehled 
spotřeb v  čase a  porovnáním dat z  provozu 
a výroby pak lze analyzovat, kdy a při jakých 
procesech dochází ke spotřebám energií, kdy 
jsou spotřeby opodstatněné nebo naopak kdy 
dochází k  plýtvání. Na  základě této analýzy 
lze pak zavést taková opatření, která celý 
systém zoptimalizují a zajistí úspory nákladů.
Energie jsou základním vstupem do  výroby 
a  v  mnoha případech mohou být spotřeby 
opodstatněné, ovšem může docházet k tomu, 
že jejich spotřeba není vyrovnaná a má vel-
ké výkyvy. V takovýchto případech jsou často 
zbytečně předimenzovány maximální limity 
odběrů energií, za  které jsou placeny vyso-
ké paušální částky. Cílem měření a následné 
analýzy je najít optimální křivku spotřeby tak, 
aby mohl být limit spotřeby snížen. Násled-
ným řízením systému je zamezováno překračování limitů a placení zbytečné-
ho penále za nedodržení spotřeb.
Firma ELVAC a.s. patří již mnohá léta k významným firmám v oboru průmy-
slové automatizace a nabízí širokou škálu služeb. Díky tomu je schopna na-
bídnout ucelené řešení pro podnikovou energetiku, od projekce přes realizaci 
a následnému servisu a technické podpoře.
Vlastní realizace spočívá ve  volbě vhodných hardwarových o  softwarových 
komponent pro zajištění správné funkce celku. Ten se skládá z těchto jednot-
livých podskupin:
• Dálkový monitoring, měření a ovládání rozvoden VN/VVN
•  Dálkový monitoring, měření a ovládání distribuční transformačních 

stanic
•  Koncentrace dat z různých zařízení třetích stran již instalovaných 

v systému
• Měření odběru energií
• Získávání kvalitativních parametrů energií
•  Ukládání dat a jejich poskytování do systémů SCADA a EMS
• Vizualizace dat
• Zajištění efektivní správy systému
• Zajištění bezpečnosti a spolehlivosti systému
Pro účely získání potřebných dat, jejich monitoring a navazující řízení systému 

nabízí firma ELVAC a.s. řešení na  základě 
produktové řady ELVAC RTU. Jedná se o  dis-
tribuovaný dispečerský řídicí systém, kdy jsou 
jednotlivé jednotky nasazeny přímo v  místě 
měření. Jsou vybaveny jak vstupy pro mě-
ření napětí a  proudů, tak i  digitálními vstupy 
a  výstupy a  rozhraními pro drátové i  bezdrá-
tové typy komunikací. Je tak možno získá-
vat informace jak z  impulsních, tak datových 
převodníků. Navíc jsou vybaveny ochrannými 
funkcemi včetně funkcí odpínacích automatik 
a  provádějí zápisy poruchových záznamů. To 
znamená, že je možno je plně využívat jako 
ochranné prvky. Pomocí komunikačního proto-
kolu IEC 60870-5-103 lze připojit taktéž ochra-
ny jiných výrobců. Měřené poruchové údaje lze 
také analyzovat a vyhodnocovat jejich příčiny. 
Včasnou diagnostikou tak lze předcházet i vý-
padkům technologie, které mívají velké ekono-
mické dopady.
Jednotky ELVAC RTU jsou v systému využívány 
pro dálkové měření, monitoring a řízení rozvo-
den a DTS. Také se používají jako koncentrá-
tory dat, kdy sbírají informace z  jednotlivých 
podřízených jednotek a posílají do nadřazené-
ho systému. Důležitou roli také sehrávají jako 

převodníky a koncentrátory dat pro zařízení třetích stran, která jsou již v sys-
tému instalována. Díky komunikačním schopnostem lze získávat data i  ze 
starších zařízení nebo těch, jejichž komunikační protokoly se liší od standardu 
dané aplikace.
Tyto jednotky jsou schopny získávat data, vyhodnocovat je a následně řídit 
procesy jak v oblasti distribuce elektřiny v rámci podniku, tak i v oblasti plynu, 
vody a tepla. Lze hlídat energetická maxima, minima a ukládat historii. Jed-
notný systém pak nabízí přehlednost a snadnou údržbu. Komunikační rozhraní 
našich RTU systémů s mnoha protokoly v kombinaci s vhodnými senzory po-
skytnou potřebná data řídicímu systému SCADA. Pro komunikaci s nadřaze-
nými systémy je většinou využíván protokol IEC 60870-5-104. K používaným 
systémům patří např. SCADA Mikrodispečink, CitectSCADA, AISYS, eMonitor, 
případně Promotic nebo ControlWeb.
Jelikož obsluha systému pracuje s  informacemi celý den a potřebuje je mít 
přehledně zobrazeny v dostatečné velikosti, jsou pro dispečerská řízení pou-
žívána multimonitorová řešení s kvalitními LCD panely nebo velkoplošné zob-
razovače se zpětnou projekcí. V  provozu se uplatňují zejména zobrazovače 
na bázi LED panelů pro zobrazování dat z produkce. 
Na jednotlivých pracovištích se pak používá široká škála panelových počítačů 
s dotykovými obrazovkami. Pokud máte zájem o podrobnější informace, kon-
takty firmy ELVAC a.s. naleznete na www.elvac.eu.
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