
dálkové odečty elektroměrů a dalších měřičů
dynamické sledování stavu odběru a sítě

identifikaci energetických ztrát
sledování událostí a profilů odběru energie

regulaci dodávky energie (sociální program)
řízení spotřeby na základě čtvrthodinových maxim

eliminaci nezákonných odběrů
dálkové odpojení/připojení odběrného místa

zpracování, archivaci a fakturaci naměřených hodnot

Systém ISAR je ucelený soubor prostředků pro: 
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ODEČET



ISAR - systém pro dálkový odečet
médií a řízení sítě

pokračuje 
k dalším

objektům

pokračuje 
k dalším
objektům

GPRS
ADSL
ISDN
WAN

GPRS, ADSL
ISDN, WAN

      Popis systému
Systém ISAR se skládá z jednotlivých měřičů 
energie (elektroměry, vodoměry, plynoměry, 
měřiče tepla...), datakoncentrátorů a agregačního 
serveru s centrálním systémem. Pro přenos dat 
mezi měřiči a datakoncentrátorem je použita
PLC technologie (technologie přenosu dat po 
elektrické síti), plně odpovídající platným 
evropským harmonizovaným normám.
Z datakoncentrátoru (umístěnému v blízkosti 
distribuční trafostanice) jsou data do centrálního 
systému přenášena prostřednictvím optického 
rozhraní, telefonní linkou či GPRS komunikací (viz 
ilustrační obrázek). Tento systém pak zabezpečuje 
propojení mezi dalšími systémy zákazníka, jako 
jsou například účetní a fakturační systémy, systémy 
řízení provozu či informační systémy. Jeho součástí 
je rovněž i kontrolní a řídící část sloužící 
k samotnému řízení dálkových odečtů a řízení 
spotřeby.

      Měření energií 
Elektrická energie – pro její měření nabízíme 2 typy 
přímých elektroměrů Křižík: a to jednofázové 
E1S – PLC a třífázové E3S - PLC. Součástí těchto 
elektroměrů je i interní PLC modem pro přenos dat 
po elektrické síti. Systém ISAR navíc umožňuje 
použít i elektroměry s impulsním výstupem, které 
lze připojit k externímu PLC modemu MT29-N. 
Dálkové odečty je možno realizovat i u elektromě-
rů se sériovým výstupem (může být M-Bus, 
Modbus, RS485 atd.) a to opět při použití externí 
komunikační jednotky MT29-N.

Plyn – v tomto případě lze využít  stávajících 
plynoměrů, které jsou dodatečně opatřeny snímací 
hlavicí s impulsním výstupem. K ní je možno 
připojit externí komunikační jednotku MT29-N.

Voda – pro dálkové odečty vody lze použít 
vodoměry, opatřené impulsním výstupem, nebo 
vodoměry s již vestavěným elektronickým 
převodníkem se sériovým výstupem (M-Bus, 
Modbus, RS485 atd.). Tyto vodoměry jsou 
připojeny k externí komunikační jednotce MT29-N.

Teplo (teplá voda) – dálkové měření tepla lze 
realizovat za použití kalorimetrů, opatřených 
impulsním výstupem nebo kalorimetrů s již 
vestavěným elektronickým převodníkem se 
sériovým výstupem (M-Bus, Modbus, RS485 atd.). 
Tyto kalorimetry jsou následně připojeny k externí 
komunikační jednotce MT29-N.

      Odečty naměřených hodnot, jejich 
zpracování, archivace a fakturace
Nedílnou součástí systému ISAR je agregační 
server, což je výkonný počítač s programovým 
vybavením. Podle možností je server vybaven 
komunikačním kanálem GSM brány, internetovou 
přípojkou, nebo jinou komunikační linkou pro 
přenos dat s jednotlivými datakoncentrátory
v distribučních transformátorech. Datakoncentrá-
tory pak dálkově komunikují s jednotlivými 
měřícími místy (na jeden datakoncentrátor může 
připadat až tisíc měřících míst). Datakoncentrátor 
je složen z průmyslového počítače, třífázového PLC 
modemu, třífázového elektroměru, nebo 
třífázového analyzátoru sítě. 

Datakoncentrátor oslovuje jednotlivá měřící místa 
a stahuje z nich potřebná data, která pak následně 
třídí a ukládá ve své paměti. Po oslovení
z agregačního serveru jsou pak data zasílána
do agregačního serveru. Zde dochází k opětovné-
mu roztřídění a uložení dat do databází. Ty pak 
slouží jako podklady pro provedení fakturace 
jednotlivých odběrných míst. Systémem ISAR lze 
rovněž dálkově přepínat tarify, ovládat přídavná 
zařízení pomocí výstupních relé, ovlivňovat 
spotřebu, nebo úplně odpojit odběratele.  

      Sledování událostí a profilů odběru 
energie 
Měřící místa jsou vybaveny dalšími funkcemi pro 
zvýšení komfortu a bezpečnosti systému. Jednou
z nich je i časový záznam událostí, které se vztahují 
ke konkrétnímu odběrnému místu. Mezi tyto 
události lze zařadit výpadek elektrické energie, 

obnovení dodávky el. energie, sundání krytu 
přívodních silových vodičů, sundání krycího 
plechu rozvaděče, nebo jiného krytí. K dispozici 
jsou dva vstupy, přístupné ze svorkovnice a jeden 
vnitřní kontakt, obsluhovaný samotným elektro-
měrem. K dalším událostem patří např. přepnutí 
tarifu, sepnutí nebo rozepnutí pomocných relé
(k dispozici jsou dva reléové bezpotenciální 
výstupy, opět přístupné ze svorkovnice elektromě-
ru, se společným kontaktem). Systém umožňuje
i sledování časových profilů odběru energie,
a to i v grafické podobě. 

      Řízení spotřeby na základě čtvrthodi-
nových maxim (el. energie)
Měřící místa jsou vybaveny pomocnými reléovými 
výstupy, které lze použít k řízení spotřeby podle
15 min. maxim. 

      Možnosti regulace dodávky energie
- sociální program (el. energie)
Měřící místa, která jsou vybavena výkonovým 
odpojovačem, mohou sloužit k automatickému 
řízení stanovené spotřeby. Toho lze využít při 
zavedení tzv. sociálního programu pro odběratele.  
V tomto stavu provádí měřidlo všechny činnosti 
ze základního provozního stavu a navíc kontroluje 
překročení 15-ti minutového limitu povoleného 
množství dodávky energie. Pokud dojde 
k vyčerpání stanovené dodávky elektrické 
energie dříve, než je stanoveno (do 15 minut), 
dojde k odpojení dodávky energie do zbytku 
časového limitu 15-ti minut. Po uplynutí tohoto 
času se dodávka el. energie obnoví a proces 
se neustále opakuje. Tímto způsobem je řešena 
minimální nutná dodávka energie pro tzv. 
neplatiče. 

      Sledování nezákonných odběrů
Vzhledem k tomu, že v distribuční trafostanici 
se zároveň provádí měření celkového odběru 
elektrické energie, lze porovnávat celkovou 
naměřenou energii se součtem údajů ze všech 
elektroměrů napájených z tohoto distribučního 

transformátoru a detekovat tak černé odběry. 
Dalším indikátorem neoprávněného zásahu do 
zapojení rozvodu před elektroměrem, je otevření 
krytu přívodních kabelů, případně plombovaného 
krytu rozvaděče. Po provedení neoprávněného 
zásahu se tato informace přenese do centra. 

      Vyhledávání ztrát energie při přenosu 
NN (el. energie)
Předchozí odstavec ukazuje možnosti zjišťování 
ztrát na rozvodu NN. Avšak díky tomu, že jsou 
k dispozici velká množství dat, rovnoměrně 
rozložených v čase, lze sledovat dynamické 
chování soustavy NN a například ve spojení 
s meteorologickou situací (vlhko, prší) vysledovat 
problematická místa v rozvodu NN.

      PLC komunikace  
(z angl. PLC – Power Line Carrier). Data se z měřičů 
energií až k datakoncentrátorům přenášejí po NN 
rozvodech. Jedná se o vysokofrekvenční přenos 
dat po síti 3x230V/50Hz. 
PLC komunikace v Evropě se řídí podle normy 
EN 50065. Dostupné pásmo se podle výboru 
CENELEC (Comité Européen de Normalisation 
Electrotechnique) pohybuje mezi 3 a 148,5 kHz. 
Energetické společnosti mohou pro své datové 
účely používat pásmo Cenelec A pro kmitočty
do 95kHz. Pásma B, C a D jsou určeny pro veřejnou 
komunikaci, z toho pásmo C je vyhrazeno pro 
zařízení s identifikačním protokolem na 132,5 kHz 
(tzv. kolizní systém). Systém ISAR může pracovat 
v rozsahu kmitočtů 70kHz až 148,5 kHz s výjimkou 
pásma C. Jedná se o úzkopásmové (šířka pásma 
10kHz), fázově modulované vysílání s konstantní 
délkou telegramu. PLC technologie umožňuje 
100% přenos dat z celé oblasti pokryté distribuční 
trafostanicí, a to i v silně zarušeném (průmyslovém) 
prostředí. To je dáno tím, že maximální délka nn 
vedení z transformátoru nepřekračuje zpravidla 2-3 
km, což je vzdálenost, na kterou naše PLC modemy 
spolehlivě komunikují.  
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