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ENERĢIJAS PATĒRIĽA SKAITĪTĀJI

Mūsdienās aktuāla ir enerģijas taupīšana. Lai spētu taupīt un regulēt 
enerģiju ir nepieciešams veikt tās uzskaiti. 

Mūsdienās enerģijas uzskaitei tiek pielietoti ultraskaņas principa skaitītāji.

Kādām sistēmām mēs varam uzskaitīt enerģijas patēriņu?

Tās varbūt dažādas:

1) siltumapgādes sistēmas;

2) dzesēšanas sistēmas.



ENERĢIJAS PATĒRIĽA SKAITĪTĀJI

Siltumapgādes sistēmu patērētās enerģijas uzskaitīšana.

Šajās sistēmās Latvijā enerģijas uzskaitīšana lielākoties tiek veikta 
visai ēkai uzskaitot kopējo siltumenerģijas patēriņu, ko sadala uz 
patērētājiem.

Mazāk izplatīta ir enerģijas uzskaite katram ēkas vai kompleksa 
enerģijas patērētājam atsevišķi. Tam par iemeslu ir novecojošo sistēmu tipa, 
patērētāju atsaucības, kapitālieguldījumiem.

Piemērs:

Daudzdzīvokļu ēka ar 10 dzīvokļiem (10 atsevišķi patērētāji). Tātad 
katram patērētājam nepieciešams uzstādīt skaitītāju, kuru uzstādīšana 
izmaksā apmēram 400 Ls. Kopā apmēram 4000 Ls.

Savukārt viena kopēja ēkas enerģijas skaitītāja uzstādīšana izmaksā 
apmēram 700 Ls.



ENERĢIJAS PATĒRIĽA SKAITĪTĀJI

Siltumapgādes sistēmu patērētās enerģijas uzskaitīšana.

Daži no iemesliem, kāpēc Latvijā salīdzinoši maz realizēti projekti ar enerģijas 
uzskaiti katram patērētājiem atsevišķi ēkā vai tās kompleksā:

- kapitālizmaksas;

- patērētāju atsaucība;

- siltumapgādes sistēmas tips un sarežģītība.



Enerģijas skaitītāja uzbūve

Enerģijas skaitītāji sastāv no sekojošām daļām:

- plūsmas daļa;

- skaitļotājs;

- temperatūras sensoru pāris.



ULTRASKAĽAS SKAITĪTĀJU DARBĪBAS PRINCIPSDARBĪBAS
PRINCIPS

Mērījumi tiek veikti uzskaitot impulsus starp mērītājā 
iebūvētajiem impulsu devējiem. Šie devēji ir gan raidītāji, gan 
uztvērēji, kas nodrošina precīzus un plāšu diapazonu ietverošus 
rādījumus.



SKAITĻOTĀJS

Skaitļotājs uzskaita impulsu skaitu attiecībā pret plūsmu, kura izplūst caur 
plūsmas daļu. Paralēli skaitļotājs nolasa energonesēja temperatūras pirms 
patērētāja un pēc patērētāja. 

No šiem datiem skaitļotājs aprēķina patērēto enerģiju pēc 
sekojošas formulas:

Enerģijas = V * ΔT * k;

kur: 

V – energonesēja patērētais tilpums;

ΔT – temperatūru starpība;

k – siltumspējas koeficients energonesējam.



Kā tad tiek veikta enerģijas uzskaitīšana?

Primārākā uzskaitīšana tiek veikta nolasot skaitītāja rādījumus no 
skaitļotāja piekļūstot tam klāt un tad šie rādījumi tiek izmantoti 
tālākai apstrādei:

- ēkas energoefektivitātes novērtēšana;

- rēķinu sastādīšana

- u.c.

ENERĢIJAS PATĒRIĽA UZSKAITE



Vakardienas tehnoloģijas darbojas ar kabeļu palīdzību

M-Bus

Tele-modem

PLC

Tehnoloģijas šodien un rītdien ar radio palīdzību

Rādio

GSM/GPRS

Wireless M-Bus

WiFi

U.c.
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Kādi enerģijas skaitītāju ražotāji piedāvā šādu produkciju 
un opcijas?

Ir daudz un dažādi brīvi tirgū pieejami ražotāji, kuri piedāvā enerģijas skaitītājus, kā 

arī daudz un dažādas iespējas nolasīt attālināti šo skaitītāju uzskaitītās enerģijas 

rādījumus, kurus var izmantot tālākai apstrādei.

Latvijā ir pazīstami sekojoši ražotāji:

- Kamstrup;

- Danfoss;

- Elkor;

- Siemens.

Katram no šiem ražotājiem ir savi enerģijas uzskaites diapazoni, darba vides 

ierobežojumi, rādījumu nolasīšanas iespējas u.c. 



Kamstrup Enerģijas patēriľa nolasīšanas risinājumi

Optiskā nolasīšana RF rokas termināls

M-bus

RF projekts

USB nolasīšana

Automātiskā 

enerģijas 

nolasīšana

Lon tīkls

GSM projekts

Manuāla nolasīšana



Kamstrup projekta organizācija

Projektu pieredze

• Pirmais bezvada risinājums 2003. gadā

• Darbs ar dažāda veida sistēmas tehnoloģijām

• Rādio sakari

• GSM/GPRS

• IP



Kamstrup automātiskā skaitītāju nolasīšana

IP 
Koncentrātors M-bus sistēma GSM/GPRS skaitītājā

PcBase 3 + PcNet

BMS (ēku monitoringa
sistēma)

Rādio tīkls

Rādio tīkls

GSM
Koncentrators



Attālums

MB/s

KB/s

GB/s

10m 100m 1km

WiMax
Wi-Fi

Z-Wave, wM-Bus
ZigBee

Bluetooth

Kamstrup RF

Rādio nolasīšānas tehnoloģijas



Kamstrup rādio nolasīšanas projektu realizācija

Sistēmas projektēšana

Automātiskā skaitītāju 
nolasīsānas sistēma

PcBase 3

Testa 
nolasīšana

Nolasīšana 
sistēmai 
atbilstošā 

programma



Iekārtas

Kādas iekārtas nepieciešams radio nolasīšanai:

Skaitītājs

Rūteris

Koncentrators

Antenas 

GSM/GPRS vai IP

Dators

Attiecīgā datorprogrammas

Piezīme: Iekārtu skaits katram projektam ir dažāds atkarībā no skaitītāju skaita un 
attālumiem starp tiem. Konsultēties pie attiecīgā ražotāja likumīgiem pārstāvjiem.



Skaitītāju nolasīšana ar USB

 Ļoti vieli un ērti pielietojams Kamstrup 
skaitītāju rādio nolasīšanai



Skaitītāju nolasīšana ar USB
Piemēri

Vai arī Jūs varat nolasīt rādījumus izmantojot USB lasītāju ar pārvietojamo bateriju un 
nosūtīt rādījumus uz datorprogrammu izmantojot citu USB lasītāju, kurš ir pievienots 
datoram.

2.

Jūs varat nolasīt skaitītāja rādījumus izmantojot USB lasītāju ar pārvietojamo bateriju 
un nosūtīt rādījumus uz datorprogrammu ievietojot USB lasītāju datorā.

1.

Vai arī Jūs varat veikt skaitītāja rādījumu nolasīšanu ar USB lasītāju, kurš ir 
pievienots datoram. 

3.

Dati tiek apstrādāti 
datorprogrammā

• Izveido sarakstu
• Analīzē
• Aprēķina

Skaitītājs

PC

PC

USB lasītājs
USB lasītājs

USB lasītājs

PCUSB lasītājs

Skaitītājs

Skaitītājs



USB lasītājs

Komplektācija

 Komplektācijā ietilpst

- 1 USB lasītājs

- 1 uzlādējama baterija

- 1 USB kabelis baterijas lādēšanai



Wireless M-Bus - Mobile Network I



Wireless M-Bus - Mobile Network II



Wireless M-Bus - MUC Network



Kamstrup MULTICAL 801

Kompakts enerģijas skaitītājs

MULTICAL 801 paredzēts ekspluatācijai 
dzīvojamās un rūpnieciskās nozīmes ēkās, 
kurās nepieciešama paplašināta spektra datu 
nolasīšana. Paredzēts apkures un dzesēšanas 
enerģijas nominālā mērīšanai. Sader ar 
plūsmas daļām, kuru darba caurplūde 
diapazonā no 0.6 līdz 30 000 m3/h

MULTICAL 801



Kamstrup MULTICAL 601

Kompakts enerģijas skaitītājs

MULTICAL 601 paredzēts gan 
mazākam, gan lielākām apkures, 
dzesēšanas un apkures/dzesēšanas 
sistēmām. Šim tipam ir lielāks darba 
caurplūdes diapazons (līdz 1000 m3/h)   

MULTICAL 601



Kamstrup MULTICAL 402

Kompakts enerģijas skaitītājs

MULTICAL 402 ir ideāla izvēle, kad ir 
nepieciešams kompakts skaitītājs 
nelielām apkures, dzesēšanas un 
apkures/dzesēšanas sistēmām.

MULTICAL 402



Galvenais mandāta M/441 mērķis ir izveidot Eiropas 
standartus, kas radīs inženiersistēmu skaitītāju 
(ūdens, gāze, elektrība, siltuma) saderību un tas dos 
iespēju patērētājiem ērti nolasīt un novērtēt viņu 
reāli patērēto enerģijas daudzumu (‘SMART 
METERING’ (ATTĪSTĪTU UZSKAITĪŠANU)).

Mandāts 441



Kas tiek gaidīts no M/441?



Daži no Kamstrup realizētajiem radio nolasīšanas projektiem

Roterdama (2010) (27 stāvi)

Kombinētais tīkli

Ofisu celtne

529 MULTICAL 601, radio rūteri

523 elektrības skaitītāji

524 kārstā un aukstā ūdens skaitītāji 

(mehāniskie, impulsa)

3 koncentratori (IP201)



Transvaal, Den Haag (2010)

(6 stāvi)

Apkures sistēma

Daudzīvokļu māja

497 MULTICAL 601 ar antenu

497 kārstā ūdens skaitītāji (mehāniskie, 
impulsa)

125 rūteri

2 koncentratori

2 GSM modemi

Daži no Kamstrup realizētajiem radio nolasīšanas projektiem



Aså

Apkures sistēma

Lauku zona, privātmājas

496 MULTICAL 601 radio rūteri

4 koncentratori

4 GSM modemi

Daži no Kamstrup realizētajiem radio nolasīšanas projektiem





Paldies par Jūsu uzmanību !
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