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Trumpas pranešimo turinys:

1. Kas tai yra nuotolinis šilumos apskaitos prietaisų 

nuskaitymas?

2. Nuotolinio stebėjimo panaudojimo galimybės;

3. Darbas su nuotoliniu šilumos apskaitos prietaisų 

nuskaitymu;

4. Pasiekti rezultatai;

5. Nuotolinio nuskaitymo reali nauda;

6. Darbo rezultatai nuotraukose. 



Kas tai yra nuotolinis šilumos apskaitos prietaisų nuskaitymas? 

Nuotolinis šilumos apskaitos prietaisų nuskaitymas – tai šilumos

apskaitos prietaiso rodmenų perdavimas į duomenų bazę nustatytu laiko

grafiku. Skaitiklio rodmenys gali būti perduodami pagal poreikį – kas 5

minutės, 1 val., vieną kartą į parą ar net kartą per mėnesį. Duomenų

perdavimo dažnumas yra nustatomas programiniu būdu. Priklausomai nuo

pastatytos nuotolinio nuskaitymo įrangos, duomenų perdavimo dažnumą gali

riboti techninės galimybės.



Iš šilumos tinklų

ŠAP

NUOTOLINIO 

NUSKAITYMO 

ĮRANGA



Metai / 

tipas
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

GPRS 120 850 1175 510 340 123 577 183 170 31 133 105 107 33

RADIJO 110 191 543

Nuotolinio nuskaitymo statymo Kaune istorija



Iš viso yra Kauno mieste, Kauno rajone bei Jurbarke pastatyta

5 301 vnt. nuskaitomų apskaitos prietaisų.

Daugiabučiuose namuose ir organizacijose įrengta beveik visur, kur

tik yra techninės galimybės. Privačiuose namuose yra apie 30 proc.

nuskaitomų šilumos apskaitos prietaisų.











Nuotolinio nuskaitymo bendra duomenų bazė 



ATSKIRO OBJEKTO SKAITIKLIŲ RODMENŲ ATVAIZDAVIMAS



ATSKIRO OBJEKTO SKAITIKLIŲ RODMENŲ LENTELĖ



Nuotolinio stebėjimo 

panaudojimo galimybės:

➢ Šilumos apskaitos prietaiso rodmenų 

deklaravimas

➢ Šilumos parametrų kontrolė šilumos punktuose

➢ Šilumos grobstymas

➢ Šilumos apskaitos prietaisų gedimai

➢ Šilumos apskaitos prietaisų priežiūra

➢ Mėnesinės suvartojimo analizės pagal nuotolinio 

duomenis

➢ Pagalba prižiūrėtojams

➢ Prevencinė priemonė



Siekiant tikslaus mokesčių paskirstymo ir šilumos 

kainai kintant kas mėnesį, pagrindinė sąlyga suvesti 

mėnesines šilumos suvartojimo  ataskaitoms -

reikalingas paskutinės mėnesio dienos rodmuo. 

Tokia sąlyga tampa ne problema esant nuotoliniam 

šilumos skaitiklių nuskaitymui. 

Visos šilumos suvartojimas ataskaitos yra 

programiškai patikrinamos ir automatiškai 

patvirtinamos. Išvengiama klaidų perduodant ir 

suvedant duomenis ataskaitoms. 

Šilumos apskaitos prietaisų 

rodmenų deklaravimas



Šilumos parametrų kontrolė šilumos punktuose

Temperatūrinio grafiko laikymasis

Temperatūrinio grafiko laikymasis

Per mažas ΔT

ŠAP gedimas, šilumos grobstymas

ŠAP gedimas, šilumos grobstymas

ŠAP gedimas, šilumos grobstymas

Šilumos grobstymas

Nesanadarus pašildytuvas, netinkama ŠP 

priežiūtra

Nesanadarus pašildytuvas, netinkama ŠP 

priežiūtra

Šilumos grobstymas, netinkamai 

sumontuoti ŠAP jutikliai



Grįžtama temperatūra daugiau nei 45 laipsniai ir

probleminiai daugiau nei 16,6%





Šilumos parametrų kontrolė šilumos punktuose (2)



Šilumos parametrų kontrolė šilumos punktuose (3)



Šilumos parametrų kontrolė šilumos punktuose (4)



Šilumos parametrų kontrolė šilumos punktuose (5)

Kiauras greitaeigis karšto vandens pašildytojas



Šilumos apskaitos prietaisų gedimai

Per liūtį buvo užpiltas šilumos apskaitos prietaisas



Šilumos apskaitos prietaisų gedimai (2)

Šilumos apskaitos prietaisas nebematuoja srauto



Šilumos apskaitos prietaisų gedimai (3)

Nutrauktas T2 jutiklio laidas



Darbui su gautais duomenimis palengvinti

Kontrolės skyrius sukūrė specialią programą.

Programos pagrindinis privalumas yra tas, kad visos

užklausos sudėtos vienoje vietoje, jos išsisaugo

ilgesnį laiką, fiksuojami objektai, kurie peržiūrėti tą

dieną bei tolimesni atlikti veiksmai, fiksuojamos visos

dienos adresų peržiūros ataskaitoje. Ši programa

darbą padaro efektyvesnį, palengvina bei paspartina

darbą su nuotoliniu stebėjimo bei analize, žymiai

sumažina žmogiškosios klaidos tikimybę.



Kontrolės skyriaus sukurta programa skirta nuotolinių būdu gautų

duomenų analizei bei suvartojimo analizei



Nuotoliniu būdu gautų duomenų mėnesinės analizės

Čia yra atliekama paros 

suvartojimo analizė,

palyginant  su mėnesio

šilumos suvartojimo vidurkiu.



Nuotoliniu būdu gautų duomenų mėnesinės analizės (2)

Čia yra atliekama paros 

suvartojimo analizė,

palyginant  su paros 

vidutine temperatūra.



Nuotolinio nuskaitymo nauda

Per 2016 m. nuotolinio duota nauda:

675 Šilumos punkto netinkamas reguliavimas

≈ 6 800 MWh likvidavus sutaupyta

≈ 0,27 mln. Eur (skaičiuojant pagal sumažintą 

šilumnešio srautą)



Nuotolinio nuskaitymo nauda (2)

Per 2017 m. nuotolinio duota nauda:

803 Šilumos punkto netinkamas reguliavimas

≈ 4 500 MWh likvidavus sutaupyta

≈ 0,18 mln. Eur (skaičiuojant pagal sumažintą 

šilumnešio srautą)



Nuotolinio nuskaitymo nauda (3)

Laikotarpis MWh

2016-01 135,8655

2016-02 8,7949

2016-03 159,155

2016-04 1,2

2016-05 4,808

2016-06 7,4641

2016-07 9,7384

2016-08 1,5411

2016-09 0

2016-10 28,1639

2016-11 28,8721

2016-12 14,18

Viso 2016 m. 399,783

Per nuotolinį nuskaitymą rastų sugedusių šilumos apskaitos prietaisų papildomai 
priskaičiuota šiluma:

Iš viso priskaičiuota per 2016 metus
apie 400 MWh.

Viso 2016 m. ŠAP gedimai / sugadinimai - 66 vnt.                   



Laikotarpis MWh

2017-01 83,4749

2017-02 32,4737

2017-03 6,2989

2017-04 27,8758

2017-05 10,3562

2017-06 3,5132

2017-07 4,3088

2017-08 0,2355

2017-09 3,2778

2017-10 114,7078

2017-11 14,5485

2017-12 20,5935

Viso 2017 m. 321,7069

Nuotolinio nuskaitymo nauda (4)

Iš viso priskaičiuota per 2017 metus
apie 320 MWh.

Per nuotolinį nuskaitymą rastų sugedusių / sugadintų šilumos apskaitos prietaisų
papildomai priskaičiuota šiluma:

Viso 2017 m. ŠAP gedimai / sugadinimai - 73 vnt.                   



Nuotolinio nuskaitymo nauda (5)
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Šiluma atleista į tinklą Parduotas šilumos kiekis



Šilumos grobstymas



Šilumos grobstymas (2)



Šilumos grobstymas (3)



Šilumos grobstymas (4)



Šilumos grobstymas (5)



Šilumos grobstymas (6)



Šilumos grobstymas (7)



Ačiū už dėmesį...


