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Věc: Cenová nabídka sčítacího zařízení elektrické energie

Na základě Vaší poptávky ze dne 20. 11. 2009  Vám zasíláme sčítacího zařízení elektrické energie.

Technické řešení: 

První  fází  je  instalace  elektroměrů  do  přívodů  k  jednotlivým  obývaným  pokojům.  Elektroměry  jsou  miniaturní  v 
provedení na DIN lištu: pro jednofázové odběry do 25 A  (35 A max. špička) o šířce 1 modul, pro třífázové odběry do 3 x 
100 A o šířce 7 modulů. Elektroměry jsou standardně dodávány ve třídě přesnosti 1 (odpovídá chybě měření cca. 1 %).

Elektroměry ukazují na mechanickém nebo elektronickém počítadle spotřebovanou energii s přesností na destiny kWh. 
Odečítání  spotřeby  z  těchto  elektroměrů  je  možné,  nicméně  vyžaduje  zápis  původní  hodnoty  spotřebované  energie 
(elektroměr není možné nulovat) a ruční násobení hodnoty spotřeby v kWh aktuální cenou elektrické energie.

Pro komfortnější provoz je možné signály z elektroměrů zpracovat jednoduchým minipočítačem, který zajistí možnost 
nulování a přímý výpočet  a zobrazení ceny v korunách nebo v eurech na svém displeji.

Nabízíme dvě varianty minipočítače: levnější variantu, založenou na systému Siemens Logo, instalovanou na DIN lištu 
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Obr. 1: Příklad elektroměru na 
DIN lištu
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rozvaděče. Přímo na minipočítači, osazeném v rozvaděči, je zobrazena spotřeba a částka k platbě pro maximálně čtyři 
elektroměry (pokoje) s možností nulování pomocí hesla. 

Dražší varianta je v podstatě libovolně rozšiřitelná a umožňuje sběr dat z až 62 míst, kde na každém místě může být 
instalováno až 32 elektroměrů. Sestava se skládá z minipočítačů FATEK, umístěných na sběrných místech a vzájemně 
spojených sdělovacím vedením, a dotykového panelu, umístěného na panelu dveří rozvaděče u jednoho z minipočítačů.
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Obr. 2: Systém Siemens LOGO.

Obr. 3: Minipočítač FATEK 
pro sběr dat z maximálně 6 
elektroměrů
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V sestavě s dotykovým panelem je možné zobrazovat pro každé odběrné místo:
• celkovou spotřebu v kWh a Kč resp. €,
• aktuální a průměrnou spotřebu ve wattech,
• maximální spotřebu ve wattech (např. pro zjištění užívání varné konvice nebo jiného nepovoleného spořebiče),
• datum posledního nulování elektroměru (datum vyúčtování nebo příjezdu).

Pro jednotlivá odběrná místa nebo celé sběrné místo je dále možné na základě hesla nebo pomocí spínače se zámkem 
dočasně vypnout účtování,  například  po dobu úklidu,  kdy je  zapojen vysavač  do zpoplatněných zásuvek.  Dále  je  po 
domluvě možné naprogramovat změnu ceny energie podle rytmu spínání nočního proudu.

Po domluvě je možné místo dotykového panelu osadit datové spojení sítí Ethernet s počítačem PC.

V obou variantách je cena elektrické energie nastavitelná uživatelem z ovládacího panelu.

Vlastní spotřeba minipočítačů je cca. 5 W.

Cenová nabídka:

Elektroměr jednofázový, 25 (35) A 848 Kč

Elektroměr třífázový, 3 x 35 A 2 237 Kč

Elektroměr třífázový, 3 x 100 A 3 410 Kč

Minipočítač  SIEMENS  s  vestavěným  displejem,  max.  4 
odběrná místa

6 912 Kč

Minipočítač   FATEK  pro  jedno  sběrné  místo,  max.  6 
odběrných míst, včetně dotykového  panelu

14 071 Kč

Minipočítač  FATEK  pro  další  sběrné  místo  (max.  6 
odběrných míst)

4 217 Kč

Minipočítač  FATEK  pro  další  sběrné  místo  (max.  24 
odběrných míst)

9 700 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Dodací termíny: SIEMENS 3 týdny, FATEK 6 týdnů, elektroměry do týdne.
Ceny minipočítačů jsou uvedeny včetně nutné výbavy (zdroj 24 V, kabel pro dotykový panel apod.) 

Zpracoval: Ivo Strašil, EGMedical, s.r.o.
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Obr. 4: Dotykový panel


