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Platforma diaľkových odpočtov 
spotrebovaných energií a médií
Cieľom projektu platformy diaľkových odpočtov (PDO) spoločnosti T-Industry, s.r.o. je priniesť na trh produkt, ktorý umožní 
jednoducho, bezpečne a presne diaľkovo odčítavať stavy spotreby energií a médií. Pri jeho vývoji sa ráta s odčítavaním spotreby nielen 
elektrickej energie ale aj plynu, vody a tepla. Nasadením diaľkových odpočtov sa minimalizujú nedostatky súčasného stavu odpočtu 
spotreby energií. Spotrebiteľ získa podrobný prehľad o svojej spotrebe v pravidelných intervaloch čo mu pomôže pri rozhodovaní 
o výbere spotrebičov, investíciách do zateplenia alebo výbere dodávateľa energií. Zákazníkom s viacerými odbernými miestami PDO 
prináša možnosť zobraziť a vzájomne porovnať ich spotrebu, čo uľahčí rozpočítavanie nákladov a pomôže odhaliť rezervy v efektívnom 
využívaní energií.

Merania z jednotlivých odberných miest budú sústredené 
v  oblastnom koncentrátore, čím odpadne nutnosť, niekedy aj opa-
kovane, pristupovať do každého bytu a zvýši sa komfort odberateľa. 
Koncentrátory je možné podľa požiadaviek prepájať medzi sebou, 
a tak vykonávať prípadný off-line odpočet a správu z jedného miesta.

Dodávateľom energií PDO poskytne unifikovaný a integrovaný 
 systém odpočtov a prinesie zníženie nákladov na personál, dopravu 
a prípadné reklamácie od zákazníkov. Merania sa budú z koncen-
trátorov prenášať prostredníctvom šifrovaného internetového spoje-
nia. K týmto dátam bude mať dodávateľ energií prístup jednoducho 
pomocou webovej služby. Dodávateľ energií môže navyše získané 
dáta sprístupniť odberateľom a poskytnúť im tak pridanú hodnotu 
vo forme on-line prehľadu o spotrebe energií.

PDO bol navrhovaný s dôrazom na škálovateľnosť a variabilitu. 
Bude ho preto možné použiť v jednotlivých bytových domoch ako 
aj pre celé sídlisko. Systém PDO bude podporovať široké spektrum 
interfejsov (RS232, RS485, M-BUS, LonWorks PowerLine). PDO 
nezabúda ani na staršie merače s impulzným výstupom, pre ktoré 
ponúka štandard PDBus a PDImp. V prípade, že merač nemá ani 
impulzný výstup, bude možné stav zadať do systému prostredníc-
tvom modulu pre manuálne zadávanie. Nasadenie PDO si preto 
nutne nevyžaduje vysoké náklady na výmenu meracích zariadení.

Meranie spotreby energií a médií je nevyhnutným predpokladom 
pre jej optimalizáciu. PDO predstavuje otvorenú a prehľadnú pla-
tformu pre pohodlné, jednoduché a spoľahlivé získavanie stavu 
spotreby energií a prispieva tak k zvyšovaniu úrovne inteligencie 

energetických sietí, znižovaní energetickej náročnosti budov a šetre-
ní životného prostredia.

„Investícia do Vašej budúcnosti“

Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja a štátneho rozpočtu, konkrétne z operačného programu 
Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast.

www.tind.sk/pdo

vstupy, ty se někdy na sběrnici chovají jako dva nezávislé měřiče 
s dvěma po sobě jdoucími adresami (nastavuje se jen nižší z nich). 
Zde by se nám mohlo stát, že sběrnici osadíme příliš velkým poč-
tem převodníků a nebude možné všem přiřadit unikátní primární 
adresy. Přímé připojení impulsních měřičů na sběrnici pochopitelně 
není možné.

Příklad: Pulsní elektroměry na M-Busu

Na jedné zahraniční akci dodávala elektroměry firma instalující 
 silnoproud. Na stavbu byly dodány přístroje s pulsním i M-Busovým 
výstupem a montéři připojili všechny místo svorek M-Bus paralel-
ně na převodník M-Bus všechny pulsní výstupy. Když pak měřiče 
 vysílaly impulsy a tedy krátkodobě zkratovaly sběrnici, na převod-
níku blikala alarmová LED dioda signalizující zkrat – ale montéři 
hlásili “zapojené to máme dobře, vždyť to komunikuje, na převod-
níku i na měřičích vám to bliká!”. Pomohlo přepojení na správné 
M-Busové svorky.

Závěrem

Bez fungujícího systému dálkového měření bychom si nedovedli 
představit žádnou teplárenskou síť, větší komplex nájemních bytů 
nebo obchodní středisko či kancelářskou budovu s desítkami ná-
jemců. U rozsáhlejších systémů (např. obytný komplex Na Slupi 
v Praze, kde je na několika sběrnicích celkem přes 1200 měřičů 
a pravděpodobnost poruchy alespoň jednoho měřiče z tohoto 
počtu již limituje k 1) je sběrnicový systém nutnou podmínkou ke 

spravedlivému rozúčtovávání nákladů – není možné čekat, až se 
na chybu přijde při pravidelných ručních odečtech. Jen pokud je 
síť správně naprojektovaná, řádně uvedená do chodu a pravidelně 
diagnostikovaná a spravovaná, může fungovat k plné spokojenosti 
správce i odběratelů energií.
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