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Zvýšení efektivity využívání energie, snížení nákladů, snížení emisí a tím snížení zatížení životního prostředí - to jsou jsou důležité důvody pro zave-
dení systému energetického managementu (enMS), s jehož pomocí lze zjistit zbytečnou spotřebu energie, úniky, špatnou účinnost, špatný koefici-
ent využití  a nedostatečnou kompenzaci jalové složky proudu. Nákladově důležitý je rovněž časový průběh spotřeby energie, jehož projevem jsou 
špičkový výkon nebo vysokotarifní nebo nízkotarifní složka. Z praxe plyne, že lze dosáhnout 5 - 10 % úspor již pouhým zodpovědným zacházením 
s cennými zdroji, nebo pomocí opatření vyžadujících nízké investice. Angažované podniky tímto zvyšují svůj výnos, zlepšují svoji konkurenceschop-
nost, a kromě toho ještě prokazují užitečný přínos pro životní prostředí.

DŮSLEDNÉ ŘÍZENÍ ENERGIE - MĚŘENÍ,  
VYHODNOCENÍ, OPTIMALIZACE

Možnosti podpory
Podniky, které prokazatelně zavedly systém EnMS a dodržují dokladovací povinnost podle ISO 50003, mají možnost získat poskytovanou podporu. 
V současné době jsou možné tři druhy podpory: Na jedné straně snížení dávky EEG (EEG §40 a násl.) a na druhé straně vrácení daní za proud 
a energii prostřednictvím tzv. kompenzace špiček. Na základě normy ISO 50001 zveřejněné v červnu 2011, která nahrazuje evropskou normu 
EN 16001,byly vytvořeny první mezinárodnáí standardy pro systém energetického managementu. Mezitím byla tato norma rozšířena a doplněna 
o normu ISO 50003. Tato norma zahrnuje kromě formulování energetické politiky také definici zodpovědností a strategických a operativních ener-
getických cílů. Vše se zřetelem na cíl - systematické a kontinuální snižování spotřeby energie. Přitom norma postupuje podle cyklu řízení PDCA 
(nařízení týkající se plánování, provádění a kontroly).

Třetí podpora se týká zavedení a rozšíření systémů energetického řízení. V Německu je spolkovými zeměmi subvencováno až 40% nákladů na 
systém energetického řízení, pokud bude realizován během 24 měsíců.

Pořizování energetických dat
Hlavní součástí každé EnMS je pořizování energetických dat, 
které mohou být vizualizovány buď prostřednictvím software 
pro datové řízení, jako je SMARTCOLLECT, nebo software ener-
getického řízení, jako je EMC 5.x od firmy GOSSEN METRA-
WATT. Toto je základem pro průběžný energetický controlling: 
měření, analýza, vyhodnocování! Ze získaných dat je možné 
stanovit možnosti úspor a  odvodit zvyšující se účinnost opat-
ření. Pouze optimalizovaná koncepce měřicích míst zaručuje 
trvalé získávání dat, s jejichž pomocí mohou být zjištěny mimořád-
né hodnoty a učiněna příslušná opatření.

Energetický audit jako alternativa
Alternativou k  ISO 50001 je energetický audit podle ČSN EN 16247-1. 
Tato norma, která je zajímavá zejména pro malé a  střední podniky, 
je zaměřena především na zlepšení energetické efektivity a  snížení 
spotřeby. Zatímco při energetickém řízení podle ISO 50001 jsou za-
znamenávány průběžné výsledky ve stacionárních měřicích stanicích, 
mohou být při energetickém auditu zaznamenávána energetická data 
také pomocí dočasných měřicích zařízení. Všechny podniky, které 
nepatří mezi malé a střední podniky a které nemají zaveden systém 
energetického managementu podle ISO 50001, musí provádět tento 
audit každé čtyři roky.

V prvním kroku budou stanoveny cíle, oblasti použití a meze energetického auditu. Návazně budou analyzovány podnikově interní procesy a cho-
vání uživatele, na jejichž základě budou stanoveny vhodné parametry a opatření. Na závěr bude provedeno v energetické zprávě shrnutí hlavních 
možností úspor a opatření.



Aktuální odpočet - energetický controlling
Dálkový odečet měřičů poskytuje v každém libovolnému okamžiku 
všechny hodnoty energie a spotřeby. Tyto hodnoty mohou být automa-
ticky, a tedy bezchybně, převzaty do zúčtovacího systému. Vyúčtování 
všech použitých médií se provádí podle definovatelných přiřazovacích 
předpisů pro jednotlivá nákladová střediska při zohlednění rozdílných 
tarifů. Časově synchronizované pořizování dat společně s dodavate-
lem energie a přenos zúčtovacích dat do vnitropodnikového systému 
elektronického zpracování dat tvoří základ podnikového odpočtu.

Snížení špičkové zátěže
Vysoký potenciál úspor má především snížení nebo potlačení zátěžových špiček. Proto je nutné přesně analyzovat, kdy bude kolik energie zapotřebí 
a kterými spotřebiči nebo ve kterých oblastech, aby bylo možné v případě potřeby příslušně reagovat např. odpojením aktuálně nepotřebných strojů 
a zařízení.

EFEKTIVNÍM VYUŽÍVÁNÍM ENERGIE SE DOSAHUJE  
SNÍŽENÍ NÁKLADŮ A ZATÍŽENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ!
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Často je možné dosáhnout pomocí optimalizace energetických pro-
cesů značných úspor. Přitom je zapotřebí se soustředit na účinnost 
a stupeň využití, rekuperaci energie, použití pohonů s regulací otáček 
u kompresorů, dmychadel, spotřebu řízených čerpadel a přechod na 
energeticky účinnější světla a osvětlovací prostředky. 

Transparentnost na základě ukazatelů
Každý podnik, který aplikuje systém energetického managementu, 
musí zjišťovat ukazatele energetického výkonu - toto je vyžadováno 
normou ISO 50001. V normě ISO 50001 je toto pojmenováno „Energy 
Performance Indicators“ (EnPIs). Tato norma předepisuje, aby podniky, 
které používají EnMS, hodnoty EnPls zjišťovaly. Pomocí těchto ukaza-
telů energetického výkonu lze zkontrolovat, zda byly dosaženy vytyče-
né cíle týkající se energetické efektivity. Kromě toho je možné vytvořit 
srovnání dříve/potom a rozpoznat možnosti úspor. Pro srovnávání po-
skytují některé svazy a energetičtí poradci charakteristické hodnoty.

 

Na základě zátěžových profilů nebo profilů spotřeby mohou být slabá místa a zdroje ztrát ihned rozpoznány. Již pomocí nízkých investic nebo 
prostřednictvím změn spotřebitelských zvyklostí lze často docílit značných energetických úspor. K těmto patří také zamezení zbytečné spotřeby 
vypnutím místo chodu naprázdno nebo pohotovostního provozu, odstranění netěsností nebo pravidelná údržba a opravy.
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Rozsah sítě je důležitým faktorem pro nákladově příznivou instalaci, 
a toto musí být již zohledněno při plánování systému. Přitom je konečná 
konfigurace a reakční doba systému určující jak pro přenosové médium, 
tak i pro topologii. 

Systém EnMS nabízí možnost přenosu dat spotřeby na úrovni získávání 
dat prostřednictvím různých sběrnicových systémů (LON, Modbus-

TCP / RTU, M-Bus) . Takto mohou být na podnikové úrovni používány 
robustní sběrnicové systémy odolné poruchám, např. LON, zatímco 
v kancelářské budově bude realizován systém s typickou sběrnicí pro 
budovy, např. M-Bus.

Propojení zařízení pro pořizování dat se provádí přes Ethernet TCP/IP 
nebo Modbus-TCP. Rovněž připojení na řídicí systém bude realizováno 

STRUKTURA SYSTÉMU ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU (ECS)
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prostřednictvím Ethernet TCP/IP nebo přes mobilní telefon. Díky této 
možnosti lze do systému přenášet rovněž data ze vzdálených  poboček, 
které nejsou integrovány do firemní sítě.

Vyhodnocení a zpracování shromážděných dat se provádí prostřednictvím 
řídicího software. Několik uživatelů si tak může současně opatřit 
potřebné informace přes Intranet nebo Internet s využitím prohlížeče. 

Integrovaná správa uživatelů přitom reguluje specifická přístupová 
práva. Takto má vedoucí zodpovídající za energie nebo správce systému 
rozsáhlý přístup, zatímco controlling nebo vedení podniku dostane 
pouze pro ně důležité zpracované informace a zprávy.
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ELEKTROMĚRY

Elektroměry jsou univerzálně 
použitelné pro evidenci 
a zúčtování elektrické energie 
v řemeslných živnostech, 
domácnostech, průmyslu 
a budovách. Data lze jednoduše 
přenést na nadřazené evidenční 
systémy přes volitelná rozhraní. 
Všechny měřiče jsou dodávány 
s prvotním ověřením podle MID, 
a tím povoleny pro zúčtovací účely.

SMARTCONTROL

SUMAČNÍ STANICE

Sumační stanice systémů pro 
energetické řízení  (Energy 
Control Systems) soustřeďují přes 
různá rozhraní data měřičů, tato 
uchovávají a vyhodnocují je přes 
interní výpočetní kanály. 

U1500

CT300-330

EMC 5.X

CT200-230

OPTIMALIZACE ZÁTĚŽE

Zamezte drahým výkonovým 
špičkám použitím systému pro 
optimalizaci zátěže U1500 – 
přizpůsobený pružně a perfektně 
pro váš systém. 

PRŮMYSLOVÉ ŘÍZENÍ  
ENERGIE A DAT

Evidence naměřených dat, jejich 
analýza, monitorování energie 
a automatický reporting – jed-
noduchá manipulace, možnost 
flexibilního rozšíření.

PROUDOVÉ MĚNIČE

Jednoduché a rychlé 
transformování vysokých 
střídavých proudů na bezpečné 
měřitelné proudy.

SMARTCOLLECT

ENERGYMID
EM228x / EM238x

ENERGYMETER
U128x / U138x

SC CT100-110

SU1604

PŘEHLED PRODUKTŮ



MĚŘICÍ PŘEVODNÍKY 
S JEDNOU FUNKCÍ PRO 
MONTÁŽ NA LIŠTU

MULTIFUNKČNÍ 
MĚŘICÍ PŘÍSTROJE PRO 
MONTÁŽ NA LIŠTU

KVALITA SÍTĚ

ŘADA PQ MAVOSYS 10
VYHODNOCOVACÍ  

SOFTWARE PQ

CAM KLASICKÉ

PŘIZPŮSOBENÍ SIGNÁLU

Převodník signálu
Měnič proudu

SOFTWARE PRO 
DATOVÉ ŘÍZENÍ

MONITORING A ŘÍZENÍ

Zákaznická řešení
Obrazovkový zapisovač
Datové řízení

PASIVNÍ AKTIVNÍ MULTIFUNKČNÍ MĚNIČ PROUDU

ŘADA CENTRAX OBRAZOVKOVÝ 
ZAPISOVAČ

DM5xDM5000

MULTIFUNKČNÍ MĚŘICÍ 
PŘÍSTROJE 
PANEL / DISPLEJ

ŘADA AM APLUS ŘADA SIRAX KLASICKÉ

I / U / P / f / φ
BEZ ZOBRAZOVÁNÍ

I, U, f A P 
SE ZOBRAZOVÁNÍM

Další produkty a příslušenství naleznete v katalogu průmyslových řešení



www.gossenmetrawatt.com

SOFTWARE

SMARTCOLLECT: Software pro datové řízení
SMARTCOLLECT je software pro datové řízení umožňující jednoduchý a bezpečný sběr naměřených dat a analýzu dat s těžištěm na energetické 
řízení.

Se software SMARTCOLLECT mohou být pořizována, vizualizována, vyhodnocována a automaticky hlášena všechna důležitá data spotřeby 
proudu, vody, plynu nebo tepla. Moderní grafické uživatelské rozhraní umožňuje intuitivní a jednoduchou obsluhu dokonce i při velkém množství 
měřicích míst. Vzhledem k modulovému uspořádání je možné kdykoliv velice jednoduše funkce a měřicí místa doplnit.

EMC 5.x: Software pro energetické řízení
Výkonné softwarové řešení Energy Management Control (EMC) je speciálně uzpůsobeno na aplikace v průmyslu, energetickém a bytovém hos-
podářství. Pomocí tohoto řešení lze automaticky pořizovat, vizualizovat, analyzovat a vyúčtovat všechna data spotřeby.  
Na základě této solidní databáze lze provádět cílená a efektivní zlepšovací opatření - a čerpat v plném rozsahu možnosti moderního energetické-
ho řízení:

EMC 5.x učiní profesionální energetické řízení jednoduchým a efektivním. Připraví spolehlivý datový základ pro optimalizační opatření a umožní 
cílenou kontrolu provedených opatření. 

Až 40% podpora
Software pro energetická řízení EMC 5.x od firmy GOSSEN METRAWATT hodnotí BAFA 
(Spolkový úřad pro kontrolu hospodářství a vývoz) jako software schopný podpory pro 
systémy energetického managementu podle směrnice spolkového ministerstva pro 
hospodářství a energie.

Vaše výhody:
 od analýzy až po vyúčtování
 uživatelsky příjemné a flexibilní
 efektivní a pohodlné
 modulové uspořádání
 celosvětový přístup
 software pro všechna stanoviště

Výkonný
SMARTCOLLECT eviduje jednoduchým způsobem naměřená data z nejrůznějších 
přístrojů a tato ukládá do otevřené SQL databáze. Software poskytuje základní 
funkce pro analýzu dat a pro jednoduché monitorování energie. Pořízená data 
mohou být sestavena do zpráv, uložena nebo automaticky rozesílána. V dalších 
úrovních provedení se pořizují a zobrazují data kvality sítě a tato data se sestavují 
do hlášení podle EN 50160. Modul SCADA umožňuje rozsáhlé grafické zobrazení 
systémů, procesů a průběhů.



VAŠE PŘIDANÁ HODNOTA – U FIRMY GOSSEN METRAWATT

ŠKOLICÍ STŘEDISKO
Trvalá kvalifikace má nejvyšší prioritu, poněvadž složité měřicí 
úkoly, normy a předpisy podléhají neustálým změnám. Naši 
přednášející jsou zkušení odborníci, kteří znají požadavky 
z praxe a disponují vždy nejnovějším stavem znalostí. 

Nabízíme vám:
	školení ve školicím středisku GMC-I  
	školení u vás ve firmě 
	individuální koncepci školení přizpůsobenou na vaše potřeby
	webináře ke zvoleným tématům

KALIBRAČNÍ STŘEDISKO
Sériové kalibrování jako důležitý prvek pro zabezpečení kvality 
je nezbytné pro profesionální kontrolu zkušebních prostředků. 
Naše kalibrační středisko je akreditováno podle DIN EN ISO /  
IEC 17025 jako kalibrační laboratoř DAkkS pod číslem  
D-K-20313-01-00.

Naše výkony: 
	kalibrace DAkkS
	podnikové kalibrace
	kontrola zkušebních prostředků
	cejchování měřičů energie v naší státní zkušebně.

PRODUKTOVÁ PODPORA
Naše produktová podpora má proto připraveno velké množství 
podpůrných služeb. Je zcela lhostejné, zda řešíte výrobkový 
problém, potřebujete technickou podporu na vašem pracovišti, 
obsluhujete některý náš softwarový produkt nebo potřebujete 
poradenství k normám a aplikacím z oblasti měřicí techniky.

Nabízíme vám:
	telefonickou a e-mailovou podporu v případě technických zadání a stano-

vení problému   
	poradenství v oblasti použitelných norem a produktů
	softwarovou podporu
	obsáhlou knihovnu často kladených dotazů (FAQ)

SERVISNÍ STŘEDISKO
Aby byla zajištěna připravenost vašich měřicích a kontrolních 
přístrojů k použití, zajistí pracovníci našeho servisního středis-
ka GMC-I spolehlivě a rychle hospodárnou údržbu. 

Naše výkony:
	opravárenský servis kvalifikovanými odborníky
	pronájem přístrojů
	služby spojené s dodáváním náhradních dílů za účelem dosažení dlouhé 

životnosti 
	aktualizační služby, abyste mohli i v budoucnosti spolehlivě měřit 

a testovat
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GMC - měřicí technika, s.r.o. 
Fügnerova 1a  ▪  678 01 Blansko  ▪  Česká republika
TEL +420 516 482 611, +420 516 410 905

www.gmc.cz  ▪  gmc@gmc.cz


