
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snižování nákladů na energie 
 

Sledování energií – rychlá návratnost nákladů 

Pro páru, vzduch, plyny, fosilní paliva, vodu, elektřinu, 

teplo a chlazení 



Nalezení možných úspor 
 
 
 

Globální oteplování, snižování emisí CO2 a trend 

zvyšování cen energií jsou témata, která nemůže 

žádný provozovatel přehlédnout. Otázky jsou stále 

stejné. 

 

Chcete ... 

 průhlednost toku energií? 

 nalézt možné úspory? 

 analyzovat, optimalizovat a zvýšit energetickou 

efektivitu? 

 automaticky sledovat energetické ukazatele? 

 vytvořit předpověď energetických požadavků 

několika procesních celků? 

 zaznamenat toky energií a emisí CO2 podle EMAS, 

ISO 14001 nebo EN 16001? 

 

Ano? 

 

Jestliže ano, můžete zcela počítat s Endress+Hauser.  

Pro efektivní sledování energie nabízíme kompletní 

balík: 

 

 Spolehlivá měření jako základ pro analýzu toku 

energií 

 Inteligentní přístroje pro záznam a přenos dat  

 Programové balíčky pro analýzu a vyhodnocení 

naměřených dat 

 

Pouze cíleným sledováním energie může spotřeba 

energie a efektivita provozu být objektivně 

posouzena a mohou být podniknuty kroky 

k úsporám.  

 

Přínosy jsou zřejmé: 

 Snížení spotřeby energie (typicky 5 až 15%) 

 Záznam toku energie s kalibrovanými měřidly 

(požadováno normami EMAS, ISO 14001 a 

EN 16001) 

 Žádné časově náročné vyčítání naměřených 

hodnot navíc náchylné na chyby 

 Spolehlivá indikace varovných zpráv (limitní 

hodnota nedosažena/přesažena) 

 Jednoduché vytváření zpráv momentální spotřeby 

energie, celkových zisků plynoucích z úsporných 

opatření, atd. 

Vyhodnocení  Sledování energie  Energetický koncept  Instalace přístrojů

 Sběr a analýza dat  Opatření  Zlepšení 



Řídit můžete jen to, co měříte 
 
Energie je zapotřebí ve všech průmyslových odvětvích. Vzduch, pára, paliva, chladicí nebo 

ohřívací voda je jen několik ze všech používaných médií.  

Výroba, přenos a rozvod těchto médií vyžaduje nezanedbatelné množství nákladů a 

energie. Proto je jedním z hlavních cílů provozovatele co nejefektivnější chod těchto 

procesů.  

Endress+H auser Vám nabízí všechny přístroje, které jsou k tomuto účelu zapotřebí. 

 

Průtok ■ Tlak ■ Teplota ■ Analýza ■ Záznam dat ■ Zobrazení ■ Systémové komponenty  

■ Inženýring ■ Servis ■ Konzultace  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voda  Vzduch  
Plyny 

Paliva 
 Elektřina  Pára 

 

Aplikace 

▪ Chlazení 

▪ Ohřev 

▪ Čištění (čistá nebo 

procesní voda) 

▪ Odpadní voda 

 

Opatření k úspoře energie 

▪ Omezení úniků 

▪ Vícenásobné použití 

▪ Omezení tlakových ztrát 

▪ Tepelná izolace 

chladicích/otopných 

systémů 

▪ Optimalizace čerpacích 

systémů 

  

Aplikace 

Stlačený vzduch pro provoz, 

řízení a čištění 

 

 

 

 

Opatření k úspoře energie 

▪ Omezení úniků  

▪ Snížení systémového tlaku 

▪ Využití odpadního tepla 

dmychadla (procesní 

vzduch) 

▪ Vstupní vzduch dmychadla 

na nejstudenějším místě 

▪ Sledování filtrů 

  

Aplikace 

▪ Výroba páry 

▪ Výroba teplé nebo horké 

vody v kotlích 

 

 

 

Opatření k úspoře energie 

▪ Spalování při optimální 

viskozitě a teplotě 

▪ Optimalizace parních 

systémů 

▪ Snížení tlakových ztrát 

 

  

Aplikace 

▪ Motory 

▪ Čerpadla 

▪ Dmychadla 

▪ Chlazení 

 

 

Opatření k úspoře energie 

▪ Správa zatížení 

▪ Optimalizace systémů 

(omezení úniků ve 

vzduchových systémech, 

atd.) 

▪ Optimalizace procesů 
 

 

  

Aplikace 

▪ Sytá pára pro ohřev 

▪ Přehřátá pára pro výrobu 

elektřiny 

 

 

 

Opatření k úspoře energie 

▪ Omezení úniků 

▪ Tepelná izolace potrubí 

▪ Uzavření nepoužívaných 

sítí 

▪ Údržba kondenzačních 

jímek 



 

Software pro sběr dat každých 

15 nebo 30 minut 

Software pro sledování energie 

Server zákazníka 

 

Databáze 

 

Přístup k datům 

 

Multifunkční 

elektroměr  

EngyVolt 

Přepočítávací  

jednotka 

eSight
®
 – registrovaná obchodní značka pro 

eSight Energy Group Limited Moduly pro analýzu ene

Spotřeba na jednotku konečného výrobku (např. 

na kilogram páry) 

Alarmy se automaticky objeví, pokud jsou  

limitní hodnoty nedosaženy/překročeny 

Ethernet 



 
Zobrazení návratnosti úspěšně nasazených úsporných 

opatření (ROI) 

energií 

 

Stávající SCADA  

nebo správní systém budov 
Stávající výrobní data 

Počítadlo vody/plynu 

Přepočítávač  
páry / tepla 



Stlačený vzduch 
Možnosti výpočtu ztrát 

 

 

 

 

10 % spotřeby elektřiny v průmyslu (rovná se výkonu z 75 jaderných 

elektráren) je využito pro výrobu stlačeného vzduchu dmychadly. Až 

95 % je přitom v procesu ztraceno jako nevýrobní odpadní vzduch. 

 

Až 30 % vyráběného stlačeného vzduchu se „ztratí“ kvůli únikům 

v rozvodné síti. Dlouholeté zkušenosti přitom ukazují, že nasazením 

příslušných opatření může být toto množství sníženo až na 10 %, čímž 

se zároveň sníží spotřeba energie. V rozlehlých provozech se toto 

množství rovná desetitisícům korun za rok. Finanční ztráty kvůli 

nevyužitému stlačenému vzduchu se však stále podceňují, přehlížejí 

nebo jednoduše přijímají jako fakt. Tak to ale nemusí být! 

 

Otázky, které si provozovatel klade, jsou stále stejné: Kolik stlačeného 

vzduchu skutečně potřebuji? Mění se toto množství v průběhu dne? 

Jaká je základní spotřeba? Kolik elektřiny (kWh) je zapotřebí k výrobě 

normovaného kubického metru stlačeného vzduchu? A zejména: jak 

efektivně dmychadla v mém systému pracují?  

 

Sledování energie od Endress+Hauser Vám umožní spolehlivý záznam 

dat a jasnou identifikaci slabých míst ve Vašem systému stlačeného 

vzduchu. 

   Jednoduché úspory
 

 
 

Odpadní teplo, tlakové ztráty, 

nadbytečný systémový tlak – toto 

všechno přispívá k tomu, že se na 

dmychadla nahlíží jako na obrovské 

spotřebiče energie. 
 

Proto je zapotřebí: 

 Omezit úniky (nižší tlakové ztráty) 

 Sledovat filtry (nižší tlakové ztráty) 

 Nasávat vzduch do dmychadel 

v nejchladnějším místě (zvýšení 

účinnosti) 

 Využít odpadního tepla z dmychadla 

(procesní vzduch) 

 Udržovat systémový tlak na nejnižší 

možné hodnotě 

 Vypínat dmychadla v nevýrobní době 

 Kontrola efektivity dmychadel 



Naše měřicí technologie 
 

Software pro sledování 

energií 

 Sledování specifické spotřeby 

energie 

 Rozpočet nákladů na jednotlivá 

odběrná místa 

 Nastavení a sledování cílových 

hodnot založených na datech 

z minulosti 

 Odhalení úniků 

 Výpočet mimořádných zisků 

díky opatřením na úsporu 

energie 

t-mass 
Termický průtokoměr 

 Měření spotřeby (normovaný 

objem např. Nm
3
) 

 Sledování úniků 

 

Prowirl 72/73 
Vírový průtokoměr 

 Speciálně pro vlhký a 

nefiltrovaný stlačený vzduch 

nízké kvality 

 Tlaková a teplotní kompenzace 

v hlavici nebo přepočítávací 

jednotce jako např. 

Memograph M 

 

EngyVolt 
Multifunkční měřidlo elektrické 

energie 

 

Memograph M 
Výpočetní jednotka 
 

 Záznam dat (např. specifická 

spotřeba energie, úniky) 

 Sumátory (např. účinnost 

několika dmychadel) 

 Sledování hodnot (např. 

rozdílový tlak ucpaných filtrů) 

 Signalizace alarmů (limitní 

hodnoty) 

Cerabar M 
Senzor pro záznam systémového 

tlaku 

 

 

 
 
 
 
 
Cerabar T 
Senzor tlaku pro sledování filtrů 

(tlaková ztráta kvůli ucpání) 



 

Výroba páry 

Vyšší účinnost – nižší spotřeba 

Pro vytápění nebo pohon turbín, 

sterilizaci nebo čisticí účely je 

v mnoha odvětvích pára masivně 

využívána. Není proto 

překvapivé, že v průmyslu 

připadá 40 % fosilních paliv na 

výrobu páry v kotlích. 

 

Spotřeba zemního plynu nebo 

ropných produktů je jen jedním 

z míst sledování energie. 

V současnosti zahrnuje rozvod 

páry daleko více než jen měření 

hladiny vody, vodivosti, pH,  

Naše měřicí technologie 

      Výroba páry 
 

Prowirl 73 (vírový průtokoměr) 

 Měření objemu, měření hmotnosti syté páry pomocí 

volitelného integrovaného teplotního senzoru 

 Výpočet hmotnosti páry pomocí externího tlaku přes 

HART, PROFIBUS PA nebo FF 

 Výpočet rozdílu tepla a energie pomocí externí 

teploty přes HART 

 

Deltatop (rozdílový tlak) 

 Měření objemu a hmotnosti s kompenzací 

v přepočítavači průtoku nebo Memograph M 

 Minimální tlakové a energetické ztráty díky řešením 

s Pitotovou nebo Venturi trubicí 

 

EngyCal RS33 (přepočítávač páry) 

 Přesná kompenzace rozdílového tlaku nebo objemu 

pomocí tlaku a teploty 

 Přepočítávač průtoku RMC621 pro několik aplikací 

zároveň a se vstupy pro prostředí s nebezpečím 

výbuchu (volitelné) 

 

Memograph M (výpočetní jednotka) 

 Výpočet specifické spotřeby energie (množství páry 

na kWh paliva) 

 Sledování úniků porovnáním dvou průtočných bodů

 Alarmové zprávy 

 Měření rozdílového tepla (energie) 

 Celková účinnost několika dmychadel 

 Vizualizace systému kotle 

 

Cerabar M (tlakový senzor) 

 

Omnigrad (teplotní senzor) 

     Napájecí voda kotle 
 

 

Prosonic Flow 92F 

(ultrazvukový 

průtokoměr) 

Pro objemové měření 

obzvláště horkých 

kapalin s nízkou 

elektrickou vodivostí 

 

 

 

Promag 50/53P 

(magneticko-indukční 

průtokoměr) 

Pro objemové měření 

dostatečně vodivých 

kapalin 

 

 

 

Prowirl 73 

(vírový průtokoměr) 

Pro měření objemu, 

energie a hmotnosti 

napájecí vody 

 

 

 

 

 

Omnigrad  

(teplotní senzor) 

Pro měření rozdílového 

tepla, kde není možné 

použít průtokoměr 



teploty a tlaku v kotli. Parní systémy nabízejí nespočetné množství 

možností pro úspory a znovupoužití odpadní energie při výrobě, 

rozvodech, přesném účtování nebo v efektivním provozu kotle. 

 

Endress+Hauser Vám nabízí měřicí přístroje potřebné pro optimální 

využití možností ke zlepšení provozu. Rozsah našich výrobků 

zahrnuje také přístroje pro analýzu vody na sledování kvality vody 

napájecí, zkondenzované nebo té v kotli, např. rozpuštěný kyslík, 

tvrdost nebo elektrickou vodivost. Pro Vás to znamená přínos 

v podobě lepšího řízení vypařování vody v kotli. 

 

Spolehněte se na Endress+Hauser, protože máme desetileté 

zkušenosti z oblasti parních systémů. 

 

     Palivo 
 

t-mass 65F/65I  

(termický průtokoměr) 

Pro měření spotřeby zemního plynu 

(hmotnost) 

 

 

 

Promass 80E  

(Coriolisův průtokoměr) 

Pro měření spotřeby kapalných paliv, 

měření hmotnosti i objemu, přímé 

měření hustoty 

Jednoduché úspory 
 

 

 Tepelná izolace potrubí 

 Omezení úniků 

 Odstavení nepoužívaných rozvodů 

 Údržba odlučovače kondenzátu 

 Údržba kotle (odstranění úsad) 

 Chybějící měření může způsobit ztráty 

až 30% 

 

Software pro sledování energie 

 Sledování specifické spotřeby energie a účinnosti 

kotle 

 Rozpočet nákladů na jednotlivá odběrná místa 

 Nastavení a sledování cílových hodnot založených 

na datech z minulosti 

 Odhalení úniků 

 Výpočet mimořádných zisků díky opatřením na 

úsporu energie 



 

Otopné a chladicí systémy 
 

„Pocení a mrznutí“ – ale ne příliš 
 

Jak v chemických reaktorech, podpůrných provozech, 

pro chlazení potravin či spalování peletek nebo 

v systémech klimatizace – kotle, zásobníky a potrubí se 

všude vyhřívají nebo ochlazují. Chladicí a otopné 

systémy často vyžadují nepřetržitý provoz a 

spotřebovávají obrovské množství energie. 

 

Otázky, které si provozovatel klade, jsou podobné 

s těmi pro provoz systémů stlačeného vzduchu nebo 

páry: Kde mohu ušetřit energii? Jak mohu vylepšit 

účinnost chladicích nebo otopných systémů? Nevytváří 

se usazeniny v tepelných výměnících, které je 

zapotřebí pravidelně čistit? Jaké chlazení provozní 

systémy opravdu potřebují? 

 

Se správným měřicím přístrojem na správném místě 

mohou být tyto otázky detailně zodpovězeny. 

Endress+Hauser pokrývá jednu z celosvětově nejširších 

nabídek výrobků pro spolehlivý provoz a efektivní 

sledování energie. 

Naše měřicí technologie 
 
 

Jednoduché úspory 
 

 Tepelná izolace potrubí 

 Omezení úniků 

 Odstranění nánosů ve výměnících a 

v potrubí 

 Analýza procesních hodnot (např. hustoty) 

pro rychlé odhalení stárnutí chladicího 

média 

 



      Měření průtoku 
 

Promag 50P (Magneticko-indukční průtokoměr): 

 Standard pro měření objemového průtoku elektricky 

vodivých kapalin, nabízený i ve vysokoteplotním 

provedení 

 S volitelným elektronickým čištěním elektrod, které 

zabraňuje usazování elektricky vodivých úsad 

v měřicí trubici 

 

Jako alternativu nabízí Endress+Hauser následující průtokoměry:  

Prowirl 73 (vírový průtokoměr), Deltatop (rozdílový tlak) nebo  

Prosonic Flow 93P/91W (ultrazvuk) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charakteristické údaje se vypočítávají z hodnot průtoku a teplot na vstupu a 

výstupu chladicích nebo otopných systémů: 
 

 Hmotnostní průtok teplonosné kapaliny 

 Rozdílové teplo (energie) mezi vstupem a výstupem 

 

 

 

 

 

      Měření teploty 
 

Omnigrad TR10 

Standardní senzor pro přesné měření teploty tekutiny 

na vstupu a výstupu. Ideálně by měly být použity 

párované Pt100 senzory (třída A), které jsou 

nabízeny jako standard. 

Software pro sledování energie 

 Sledování specifické spotřeby energie 

 Rozpočet nákladů na jednotlivá 

odběrná místa 

 Nastavení a sledování cílových hodnot 

založených na datech z minulosti 

 Odhalení úniků 

 Výpočet mimořádných zisků díky 

opatřením na úsporu energie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      Analýza a předzpracování 

dat 

 
EngyCal RS33 (přepočítávač páry) 

 Pro výpočet hmotnostního průtoku nebo 

tepla jakékoliv kapaliny, plynu a páry 

 Přepočítávač průtoku RMC621 pro několik 

aplikací zároveň a se vstupy pro prostředí 

s nebezpečím výbuchu (volitelné) 

  

Memograph M (výpočetní jednotka) 

 Pro záznam a vizualizaci procesních dat a 

pro výpočet charakteristických hodnot, 

např. celková spotřeba energie 

 Volitelné funkce pro výpočet rozdílového 

tepla glykolů a vody (až 8 měřicích míst) 

 



Inteligentní výpočetní jednotka  

Memograph M 
 

Chtěli byste nejenom zaznamenávat hodnoty spotřeby 

paliva, účinnosti kotle nebo tlakovou ztrátu v rozvodech 

stlačeného vzduchu, ale také je přímo na místě zobrazovat 

a odečítat? Byli byste rádi, kdyby Vaši zaměstnanci byli 

svědomitější v oblasti hospodaření s energií? 

 

Memograph M je řešením pro Vás! Tento cenově efektivní 

bezpapírový záznamník je ideální pro sledování energie 

v samostatných provozech. Automaticky zaznamenává 

požadovaná procesní data a vypočítává z nich další 

charakteristické hodnoty. Velký grafický displej také 

umožňuje jasnou vizualizaci procesních dat přímo na 

místě. 

 

Přenos dat je velmi jednoduchý: 

 Přes SD kartu nebo USB paměť, které načtete 

do počítače a zpracujete např. v programech pro systém 

Windows 

 Přes sběrnice MODBUS, PROFIBUS nebo 

FOUNDATION Fielbus 

 

Memograph M je univerzální přístroj nabízející mnoho 

funkcí: 

 Vizualizace dat v reálném čase 

 Jasný grafický displej (úhlopříčka 145mm) 

 Zobrazení grafů, tabulek, hodnot a vyhodnocení signálů

 Výpočet charakteristických hodnot, např. spotřeba 

energie, účinnost kotle, systémový tlak, hladina vody 

v kotlích nebo typické úniky 

 Záznam a analýza hodnot energie, např. hmotnost páry, 

specifická spotřeba energie, normovaný krychlový metr 

stlačeného vzduchu na kWh elektřiny 

 Přenos dat, např. přes analogové a digitální výstupy, 

Ethernet, OPC server nebo MODBUS 

 Automatické hlášení alarmů v případě nedosažení nebo 

překročení limitních hodnot 



Snadný přenos dat 

Hardware a software, které lze použít všude 

Automatický sběr dat 

Sběr a vyhodnocení dat – u spojení těchto 

dvou procesů je vždy důležitý bezpečný 

přenos dat z místa měření do řídicího 

systému. Systém sledování energií od 

Endress+Hauser je otevřený jak softwarově, 

tak i hardwarově. To znamená, že měření 

mohou být automaticky prováděna a 

zaznamenávána ve volitelných časových 

intervalech. 

Za účelem přenosu dat jsou naše výrobky 

vybaveny řadou rozhraní, např. proudový 

výstup (4–20mA), pulsní výstup (např. pro 

počítadlo spotřeby), HART, M-Bus (řízení 

provozu budov), MODBUS, PROFIBUS 

DP/PA, FOUNDATION Fieldbus, Ehternet, 

OPC Server nebo XML. V hůře přístupných 

místech je možné nasadit řešení 

s bezdrátovým přenosem dat. 

Fieldgate Data Access (DA) Scheduler 

Fieldgate Data Access Scheduler je program, 

který může být použit k pravidelnému 

odečítání procesních dat zpřístupněných přes 

bránu. Několik typů rozhraní je standardně 

k dispozici, jako např. import naměřených 

hodnot do databáze nebo export 

naměřených hodnot do několika formátů 

(*.csv, *.mdb, OPC server, SQL, atd.). Toto 

zároveň umožňuje analýzu dat v dalších 

programech: 

 Programy pro sledování energie 

 Programy Microsoft
®

 Office (Excel, 

Access) 

 Dispečerské řízení a sběr dat (SCADA), 

např. Wonderware 

 iFIX Intellution 

 WinCC 

 Programy Endress+Hauser (např. PView, 

FieldCare) 

 

Fieldgate – most do sítě 

Naše brány pro vzdálené sledování čidel a 

akčních členů Fieldgate FXA320, FXA520, 

FXA720 a SFG500 zajišťují nepřetržitý a 

bezpečný přenos dat mezi měřicími přístroji 

a vyšší úrovní procesního řízení. 

Brány umožňují přístup k datům z celého 

světa, vzdálenou diagnostiku, nastavování 

přístrojů s rozhraním HART a PROFIBUS 

přes Ethernet (TCP/IP protokol), telefonní 

linky (analogové) nebo přes mobilní 

komunikační systémy (GSM). To znamená, 

že jsou měřená data k dispozici po celém 

světě přes intranet nebo internet a mohou 

být analyzována v běžném webovém 

prohlížeči bez jakéhokoliv dalšího 

softwarového vybavení. 

 



Vyhodnocení energetických 

dat 

Vyznačení možných úspor 
Jeden program vykonává vše 

Vizualizace a vyhodnocení procesních dat jsou skutečné 

klíče k vytěžení maxima z měřicí technologie. 

Energetický sledovací software založený na webovém 

rozhraní umožňuje přístup k celému sledovacímu 

systému provozu odkudkoliv přes intranet nebo 

internet. Navíc je tento software možné použít 

k analýze naměřených dat a vytváření energetických 

zpráv. Toto softwarové řešení je používáno v mnoha 

různých průmyslech. 

 Softwarové řešení plně založené na webovém 

rozhraní 

 Přístup místní nebo z celého světa přes intranet nebo 

internet 

 Snadné ovládání 

 Jednoduché rozhraní s roletovým menu 

 Automatický import dat z datových záznamníků, 

SCADA systémů, výrobních systémů nebo systémů 

správy budov 

 Jednoduché začlenění do stávajících systémů správy 

dat 

 Modulární vzhled, možné uživatelské nastavení 

 

Energetická analýza 

 Sledování spotřeby energie 

 Vyhodnocení efektivity dmychadel, parních kotlů, 

chladicích systémů nebo čerpadel (regresní analýza) 

 Porovnání cílů a aktuálních hodnot z energetických 

dat 

 Určení špičkových hodnot v odběru energie 

 

Analýza nákladů 

 Vytváření grafů a zobrazení 

 Náklady za spotřebovanou energii 

 Náklady na výrobu páry, stlačeného vzduchu, atd. 

 Časové porovnání 

 Tvorba a sledování rozpočtových plánů 

(cíl/skutečnost) 

 Porovnání nákladů s několika cenovými hladinami 

zdrojů energie 

 Výpočet návratnosti (ROI) investic 

Zprávy 

 Vytváření souhrnných grafů nebo porovnávacích 

zobrazení s přednastavenými tabulkami a grafickými 

formáty 

 Automatické posílání energetických zpráv (soubory 

*.pdf) přes e-mail nebo uložením na centrální server 

 

Analýza rozdílů 

 Vysílání varovných zpráv přes e-mail nebo SMS 

 Nastavení limitních hodnot 

 Nastavení priorit varovných zpráv podle důležitosti 

procesu 

 

Simulace/výpočet 

 Výpočet charakteristických hodnot matematickými 

funkcemi 

Např. emise = hmotnost × výhřevnost × emisní faktor 

× oxidační faktor 

 

Ověření fakturace* 

 Automatický import dodavatelských faktur 

 Porovnávací funkce (ověření) mezi požadovanou 

částkou a částkou vypočtenou z naměřených dat 

 
* není k dispozici ve všech zemích 

 



Sledování specifické spotřeby energie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Srovnávací a rozpočtová analýza označuje 

odchylky od standardních hodnot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Profil spotřeby měřicího bodu přes různé 

dny v týdnu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rozpočet nákladů spotřeby energie na 

jednotlivá odběrná místa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Jednoduché zprávy se vyznačují 

průhledností 



 

Sledování energií    

od Endress+Hauser 
 

 

 

 

Aplikace 

 
 Měření na provozních zařízeních a energetických 

zdrojích: pára, stlačený vzduch, fosilní paliva, 

plyny, voda, elektřina, teplo a chlazení 

 Sledování spotřeby energie a efektivity parních 

kotlů, kompresorů, chladicích a otopných 

systémů, čerpadel a tepelných výměníků 

 

Přínos 

 
 Nalezení možných zdrojů úspor energie 

 Automatické sledování určitých energetických 

ukazatelů 

 Tvorba energetické předpovědi a plánů 

 

Výhody 

 
 Řešení pro každý rozpočet od místního sledování 

spotřeby energie až k systémovým řešením 

 Celosvětový přístup k datům 

 Uživatelsky příjemný software s jednoduchým 

ovládáním 

Česká republika 
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