
komfort
a flexibilita

• Aktuální přehled spotřeby
s historií v desítkách let zpětně.

• Možnost monitoringu budov 
rozmístěných kdekoliv 
po světě z jednoho místa.

navisys®

monitoring 
spotřeby 
energií

snadná 
integrace
do systémů
• Web-server
• Modbus TCP/IP (SCADA, BMS)
• FTP
• HTTP
• DataPush (EM2 Server)

podpora
při realizaci 
projektu
• Navrhy řešení 

přímo na míru.
• Jednoduchá instalace.
• Dostupná technická 

podpora zdarma!

   



navisys®

Jednoduchý 
modulární měřící systém 
pro každou budovu nebo firmu.

Základním prvkem monitorovacího systému je datová jednotka VMUC, která 
zabezpečuje zpracování dat z jednotlivých měřených mist. Instaluje se do 
rozvaděče na DIN lištu, většinou společně s elektroměry. Vzdálenější měřidla je 
možné připojit pomocí sériové linky RS485 nebo lokální datové sítě. 

Možností vzdáleného přístupu pomocí webového prohlížeče a lokalizací 
prostředí do českého a slovenského jazyka je tato jednotka snadno použitelná 
bez složitých příprav a instalace softwaru. 

Data z připojených elektroměrů, průtokoměrů (voda, plyn, tlakový vzduch 
apod.) a dalších čidel (měření teploty, rychlosti, vlhkosti, CO2 apod.) jsou okamžitě 
nabízeny uživatelům ve formě grafů a tabulek. V případě překročení nastavených 
limitů lze odesílat upozorňovací zprávy určeným příjemcům e-mailem a současně 
je možné těmito událostmi řídit výstupní relé.
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elektroměr  senzorY     ethernetové rozhraní   hlavní jednotka vmuc

navisys®

Web server VMUC

sklad jídelna kancelář

vodoměr plynoměr

pulsní signály připojené na elektroměry

Internet

Uživatel



   

1 ÷ 50 elektroměrů (podle typu)

LAN

 



  



01Nečekaný výpadek napájení může 
způsobit další následné poškození 
zařízení, nebo velmi nákladný výpadek 
výroby. Tomu můžete zabránit pokud 

není rozvodný systém zbytečně přetěžován a jste 
průběžně informování o správné funkci napájecího 
systému. Můžete včas a efektivně plánovat činnost 
údržby ještě předtím, než se projeví závada.

Zamezení výpadku výroby
02

Nižší paušální platby

03
Kvalitní uskladnění 
materiálu

04
Zdravé pracovní 
prostředí

Vaše smlouva s dodavatelem 
elektrické energie obsahuje také 
paušální poplatky za rezervovaný 
příkon, nebo i pokuty za jeho 
překročení. Bez průběžného 

monitorování spotřeby nelze včas ani přesně zjistit, 
zda neplatíte zbytečně za příliš vysoký rezervovaný 
příkon, nebo zda Vám naopak nehrozí pokuta za 
překročení smluvního limitu. Pokud budete mít 
přehled o Vaší přesné současné spotřebě, můžete 
hodnotu rezervovaného příkonu zvolit podstatně 
přesněji a tím snížit paušální poplatky, případně se 
vyhnete pokutám.

Měření teploty a vlhkosti vzduchu ve 
skladovacích prostorách, chladících 
boxech a prodejních pultech vám 

dá jasnou odpověď, zda uskladněný materiál není 
poškozován nevhodnými skladovacími podmínkami. 
Přesná evidence skladovacích podmínek usnadní
i řešení případných reklamací a vyloučení příčin vad 
způsobených nesprávným skladováním.

Záznam hodnoty CO2 v uzavřených 
objektech je v dnešní době zvlášť 
důležitý, protože při překročení limitů 

CO2 ve vzduchu dochází u lidí k předčasné únavě
a snížení výkonnosti. Typickým příkladem jsou školy, 
kde v posledních letech probíhaly výměny oken
a zateplení budov, ale už se většinou neřešil problém 
s cirkulací a výměnou vydýchaného vzduchu za čerstvý. 
Stává se tak velmi často, že spoustu hodin trávíme 
uzavřeni v místnostech s nezdravým prostředím.

přínosy 
monitoringu



sítě lékáren, 
čerpacích 
stanic, 
obchodních 
řetězců

dozor
nad výrobou 
elektrické 
energie

Nájemní domy, 
byty, apartmány, 
bytová družstva.

průmyslové 
závody, 
výrobní 
linky, motory,  
stroje
Evidece spotřeby, eliminace
přetížení systému, 
vytížení fází. Nástroj pro 
monitoring a hlídání sítě.

Nástroj pro kontrolu stavu 
spotřebičů. Hlídání opotřebení 
elektromotorů atd.

Přehled spotřeby, kvality prostředí,
teplot v síti provozoven z jednoho místa.

Přehled o spotřebované versus 
vyrobené el. energii. (solární střechy, 
vodní elektrárny, větrné elektrárny…)

Okamžitý přehled spotřeby,
kvality prostředí, teplot
v jednotlivých bytových 
jednotkách z jakéhokoli místa.
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spotřeby 
energií
ENIKA.CZ s.r.o.
Vlkov 33
509 01 NOVÁ PAKA
Tel.: +420 493 773 311
E-mail: prodej@enika.cz

ENIKA.SK s.r.o.
Zámocká 30
811 01 Bratislava
Tel.: +421 255 574 515
E-mail: predaj@enika.sk
www.enika.cz
www.mereni-spotreby.cz
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