
Hodnotenie údajov z monitorovania



Monitoring – Prečo je dôležitý v budovách?

Úloha monitorovania údajov 
o budove:
• poskytovať spätnú väzbu 

o výkonnosti pre 
prevádzkovú optimalizáciu 
existujúcich zariadení

• zlepšiť budúce návrhy Môže podporovať:
• energetické a výkonové 

zmluvy  
• inteligentné vyvažovanie 

záťaže
• modelovo prediktívne 

riadenie systémov budov



Moderné budovy musia mať systém merania a monitorovania energie

EC-NetAX EnerVue Energy Management Dashboard; credit: distech-controls.com



Povinné systémy certifikácie energetickej 
hospodárnosti budov

V mnohých európskych krajinách je nepretržité
riadenie energetickej hospodárnosti v existujúcich
budovách podporované na národnej úrovni
zavedením povinného systému certifikácie
energetickej hospodárnosti budov.

Poskytuje počiatočné údaje o potenciálnych
energetických potrebách a stratách budovy.

https://www.bpie.eu/wp-content/uploads/2015/10/BPIE_EPC_report_2010.pdf



Energetická hospodárnosť budov

Energetickú hospodárnosť budov možno 
hodnotiť : 

▪ projektovým hodnotením,  

▪ porovnaním úrovne spotreby energie 
s referenčným objektom v danej kategórii 
budovy - benchmark.

Credit: Building Science Corporation



Ako vybudovať systém monitorovania energie?

Prvý krok: Stanovenie cieľov pre budúci systém

V ideálnom prípade sú používatelia systému zapojení do tohto procesu a dostanú príležitosť poskytnúť 
informácie o hlavných funkciách, ktoré majú byť zahrnuté do systému.

▪ na identifikáciu potrieb používateľov
▪ určenie rozsahu budúceho energetického monitorovacieho systému

brandingmy.wordpress.com



Ako vybudovať systém monitorovania energie?

Hlavné aplikácie systému monitorovania energie sú:

▪ Rozdelenie nákladov na energiu
▪ Fakturácia energií 
▪ Analýza spotreby energie 
▪ Porovnávanie energetickej hospodárnosti budov
▪ Správa majetku v oblasti distribúcie elektriny 
▪ Audit účtov (tieňové meranie) 
▪ Obstarávanie energie  
▪ Dopyt/reakcia



Analýza využitia energie Rozdelenie nákladov na energiu 
v energeticky efektívnej komerčnej budove

https://electrical-engineering-portal.com/why-modern-buildings-must-have-
energy-metering-and-monitoring-system

Úloha:

• maximalizovať 
energetickú účinnosť 

• minimalizovať náklady 
súvisiace s energiou



Správa majetku v oblasti distribúcie elektriny

Neustále monitorovanie inštalácie poskytuje správcom zariadení a nehnuteľností informácie, ktoré 
potrebujú na zlepšenie užívania a správania, čo znamená:

• zníženie spotreby elektrickej energie, 

• zníženie kapitálových výdavkov,

• zníženie nákladov na energiu.

Systém správy elektrických distribučných aktív presne meria spotrebu a dopyt po energii v každom 
zariadení a automaticky generuje profily zaťaženia, ktoré poskytujú prehľad o jednak histórii zaťaženia, 
jednak o aktuálnom zaťažení.



Monitorovanie a vyhodnocovanie údajov budov 
sa zameriava na rôzne kategórie údajov

• podmienky vnútorného prostredia

• vonkajšie podmienky prostredia

• riadiace systémy

• technické vybavenie 

• toky energií

loggly.com



Hodnotenie údajov

Zobrazujúce sa kategórie údajov : 

• aktuálny stav 

• história (súvisiaca so zariadeniami alebo 
tokmi energie). 

Údaje je možné použiť na plánovanie alebo 
monitorovanie vplyvu investície (ako je 
energetická renovácia).

energiaklub.hu



Metódy zberu údajov 
pre hodnotenie budov

Súčasná spotreba energie

Potenciálne využitie energie

EEM – Energy Efficiency Measure
(Opatrenie energetickej efektívnosti)

ECM - Energy Conservation Measure
(Opatrenie na úsporu energie)
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Demonštračné hodnotenie 
pozostáva 

z nasledujúcich 
štyroch etáp

preštudovanie 
literárnych zdrojov 

vykonanie auditu
na mieste

analýza nameraných 
energetických údajov

posúdenie budovy 
a vykonanie validácie

https://www.mdpi.com/1996-1073/12/6/1149



Ďakujem za pozornosť!

Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a postoje sú názormi a vyhláseniami autora(-ov) a nemusia nevyhnutne 
odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). 

Európska únia ani EACEA za ne nepreberajú žiadnu zodpovednosť.


