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Základním prvkem monitorovacího systému je datová jednotka VMUC, která zabezpečuje zpracování 
získaných dat v jednotlivých objektech. Instaluje se přímo do rozvaděče na DIN lištu, většinou 
společně s blízkými elektroměry.

Vzdálenější měřidla je možné připojit pomocí sériové linky RS485 nebo lokální datové sítě. Díky 
dálkovému přístupu pomocí webového prohlížeče a lokalizaci prostředí do českého a slovenského 
jazyka, je tato jednotka snadno použitelná bez složitých příprav a instalace softwaru.

V jednotce VMUC se průběžně shromažďují informace z připojených elektroměrů, 
průtokoměrů (voda, plyn, tlakový vzduch apod.) a dalších čidel (měření teploty, rychlosti, 
vlhkosti, CO2 apod.). Přehledně zpracované údaje o spotřebě 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.

Jednotka VMUC pracuje zcela samostatně, ale současně umožňuje také pravidelné odesílání 
získaných dat na vybraný FTP server, pomocí HTTP, e-mailem nebo on-line výstupem dat (Modbus 
TCP) pro využití v dalších databázových systémech jako je SCADA, BMS apod. Získaná data se také 
mohou paralelně replikovat do vyšší úrovně zpracování dat, na centrální dispečink pro více lokalit. 
Ten je tvořen serverovým software EM2 SERVER, který dokáže obsloužit až 100 jednotek VMUC. Zde 
je možné využít vyšší komfort ve zpracování datových výstupů, bohatší analytické funkce 
a podrobnější správu uživatelských účtů.

Tento typ monitoringu nepoužívá žádnou dálkovou správu změřených dat pomocí serverů 
třetích stran a přidaných služeb výrobce nebo dodavatele, a tedy neúčtují se žádné poplatky 
za správu a zpracování dat. Hardware, software i data jsou majetkem koncového uživatele 
a ten má naprosto vše pod kontrolou.

jednoduchý modulární 
měřící systém pro každou 
budovu nebo firmu
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Improving Energy Efficiency with Carlo Gavazzi solutions
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EM26-96

VMU-C

VMU-C

EM210EM210

WM30-96

EM24 DIN, 3-phase energy analyzer:
• 5A CT or 65A direct connections;
• DIN rail mounting;
• 3 digital input for extra pulse counting 

(gas, H2O, Heating);
• MID certified.

EM26 96, 3-phase energy analyzer:
• 5A CT connections;
• panel mounting;
• 3 digital input for extra pulse counting 

(gas, H2O, Heating);
• MID certified.

WM30 96, 3-phase power quality analyzer:
• 5A CT connections;
• Panel mounting;
• Modular concept;
• Class 0.2 (active energy accuracy);
• Touch key pad.

EM210, 3-phase energy analyzer:
• 5A CT connection;
• DIN rail or Panel mounting with patented 

detachable display;
• self power supply;
• MID certified (EM21);
• Retrofit solution available (EM2172R, 

EM2172V).
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Centrální dispečink až pro 100 objektů 
obsluhovaných lokálně jednotkami VMUC.
Data se shromažďují na společném serveru a je 
možné snadno obsluhovat i poměrně rozsáhlou síť 
lokalit s jednotlivými budovami, nebo areály.

 – EM2-SERVER
 – SOFTWARE

EM210
třífázový elektroměr 
s odnímatelným displejem:
• montáž na DIN lištu
 nebo do panelu 72 × 72 mm
• vstupy pro měřící
 transformátory 5 A
• verze pro měření pomocí 

Rogowského cívek

EM24 DIN
třífázový elektroměr:
• montáž na DIN lištu
• vstupy pro měřící transformátory 

5 A nebo 65 A
• až čtyři tarify, čítač provozních 

hodin, měření v časovém úseku
• přídavné vstupy pro nezávislé 

čítače pulzů

EM330 DIN
třífázový elektroměr:
• montáž na DIN lištu
• vstupy pro měřící 

transformátory 5 A
• dva tarify, čítač provozních 

hodin, dotykové ovládání

WM30 96
třífázový analyzátor kvality sítě:
• třída přesnosti 0,5 %
• montáž do panelu 96 × 96 mm
• vstupy pro měřící
 transformátory  5 A
• přídavné moduly s volitelnými 

vstupy, výstupy a komunikaci
• analýza frekvencí
 do 32. harmonické

Zlepšení energetické 
účinnosti pomocí 
našeho řešení 

 –

CENTRÁLNÍ   DISPEČ INKOVÝ   SERVER

EM330 DIN VMUC

EM210 VMUCEM210

EM2 - SERVER

EM24 DIN VMUC

PLYN VODA ELEKTŘINA

  

VMUC
datová jednotka:
• lokální objektová centrála
• sběr dat z měřidel
• přehledné grafy a tabulky
• alarmy a exporty dat
• výpočet průměrů, minim a maxim
• uživatelské webové prostředí
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VÝHODY ŘEŠENÍ
• Nepotřebujete v objektu žádný další 

server pro sběr a záznam dat, který by 
musel být nepřetržitě v provozu.

• Nehrozí žádné kolize, které by mohly 
způsobit výpadek činnosti nebo ztrátu 
dat.

• Nemohou nastat problémy s 
kompatibilitou s různými operačními 
systémy, s odlišnými jazykovými verzemi, 
knihovnami, ovladači, atd.  

• Celá jednotka obsahuje počítač, 
komunikační porty RS485, Ethernet port, 
záznam dat a uživatelské prostředí pro 
webový prohlížeč v jednom. Jedná se o 
velice malé a kompaktní zařízení s malou 
vlastní spotřebou.

• Modulární koncepce umožňuje 
zakoupení jen těch prvků, které uživatel 
právě potřebuje a umožňuje v budoucnu 
snadno přidat další zařízení a funkce 
podle potřeby. 

VMUC

 – ZPRACOVANÍ DAT Z NĚKOLIKA DESÍTEK MĚŘÍCÍCH 
PŘÍSTROJŮ A ČIDEL 

 – PŘEHLED O SPOTŘEBĚ ČINNÉ A JALOVÉ ENERGIE (KWH, 
KVARH)

 – OKAMŽITÉ HODNOTY NAPĚTÍ A PROUDU (V, A), ČINNÉHO, 
JALOVÉHO A ZDÁNLIVÉHO PŘÍKONU (KW, KVAR, KVA), 
OKAMŽITÉ HODNOTY ÚČINÍKU A FREKVENCE SÍTĚ (PF, HZ) 
V JEDNOTLIVÝCH FÁZÍCH A PRŮMĚRU V SÍTI

 – PŘI POUŽITÍ VÍCE VYBAVENÝCH PŘÍSTROJŮ JE MOŽNÉ TAKÉ 
ZAZNAMENÁVAT PROUDOVÉ A NAPĚŤOVÉ ZKRESLENÍ SÍTĚ 
(THD) V JEDNOTLIVÝCH FÁZÍCH

 – ZÁZNAM TEPLOT, VLHKOSTI, CO
2
 A DALŠÍCH ANALOGOVÝCH 

NEBO PULZNÍCH SIGNÁLŮ S MOŽNOSTÍ NASTAVENÍ 
MĚŘÍTKA A SPÍNACÍCH BODŮ

 – VYHLAŠOVÁNÍ ALARMŮ PODLE ZADANÝCH PODMÍNEK 
S UPOZORNĚNÍM POMOCÍ E-MAILU

 – FINANČNÍ ROZLIŠENÍ NÁKLADŮ VE DVOU TARIFECH 

 – VÝSTUPNÍ SESTAVY VE FORMÁTU XLS A CSV

 – LOKALIZACE DO ČESKÉHO A SLOVENSKÉHO JAZYKA

Během provozu 
neplatíte žádné 
poplatky za správu. 
Hardware, software 
a data jsou v majetku 
uživatele.

01

 

VMUC
Základní kámen 
systému 

elektřina 
voda 
plyn 

stlačený 
vzduch 

teplo

teplota 
vlhkost

CO2 
otáčky 

 tabulky

 grafy


info pro
SCADA/BMS


externí datové 
úložiště FTP


dispečink
pro více lokalit

vstup 

výstup 

02
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Další moduly vstupů a výstupů 
(VMUP a VMUO) je možné k 
připojit vzdáleně pomocí linky 
RS485 přes komunikační moduly 
VMUM (až 10ks). Každý takový 
modul VMUM má vlastní dva 
měřící vstupy pro čidla teploty 
(Pt100 nebo Pt1000) a lze na něj 
připojit stejnou sestavu modulů 
VMUP (1ks) a VMUO (3 ks) jako 
přímo k jednotce VMUC (viz 
výše).

 01. 
Jeden modul VMUP který 
obsahuje dva měřící vstupy 
pro čidla teploty (Pt100 
nebo Pt1000), jeden 
analogový vstup (120mV 
nebo 20mA) a jeden pulzní 
signál. 

 02. 
Jeden až tři moduly VMUO, 
kde každý z nich obsahuje 
dvě výstupní relé.

 03. 
Jeden modul VMUD, 
který umožňuje pomocí 
připojeného USB modemu 
a SIM karty zajistit datové 
připojení k Internetu a 
odesílání SMS zpráv pomocí 
mobilní sítě.

VMUC má po stranách vyvedený konektor lokální datové sběrnice a je tak 
snadno rozšiřitelná o přídavné moduly bez složitého zapojování vodičů. 
Přímo na centrálu lze snadno připojit maximálně pět modulů. Mohou to být:

vstupní / výstupní 
moduly

03vmuc

Všechny informace z centrály se zobrazují na běžném počítači 
uživatelů prostřednictvím webového prohlížeče. Současně může 
být obsluhováno až 20 uživatelů. 

 01. 
Vzhledem k tomu, že průběžně získávaná data jsou velmi cenná, je 
jednotka VMUC vybavena slotem pro micro SD kartu, která slouží 
jako záloha vnitřní paměti. Současně jsou zde zálohovány také 
soubory obsahující poslední platné nastavení systému a provozní 
deník. Pomocí této karty je také možné provést přenos a obnovení 
celého monitoringu na jiné centrální jednotce VMUC (například po 
technické závadě). 

 02. 
Servisní port mini USB umožňuje přímé připojení k počítači a tím 
jednoduché servisní nastavení jednotky i mimo připojení k LAN síti. 
Toto připojení má neměnnou IP adresu a je tedy velmi užitečné, 
pokud potřebujeme řešit občasný přístup k různým jednotkám 
VMUC.

 03. 
Pomocí přídavného modulu VMUD lze do sestavy připojit 
standardní USB modem. Tak je možné zajistit přístup k jednotce 
VMUC přes mobilní internet místo kabelového připojení do 
Ethernetu. Současně také jednotka může přímo posílat informační 
SMS zprávy. Schválené běžně dostupné typy modemů najdete 
v katalogovém listu jednotky VMUC.

VMUC
zálohování dat, servis,
externí modem

04

Vyzkoušejte si demo instalaci NAVISYS:
http://demo-spotreba.enika.cz/
jméno: Demo
heslo: Eni2-visit

VMUD

VMUC

VMUP

3×VMUO
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vmuc
uživatelské prostředí

Pracovní plocha webového prohlížeče je rozdělena na několik sekcí, kde v postranních 
panelech jsou zobrazeny elektrické parametry napájecí soustavy na hlavním přívodu do 
budovy. V informačním poli se zobrazují počty alarmů a událostí vzniklých za poslední období. 
Hlavní plocha grafu na výchozí stránce Home je uživatelsky nastavitelná.

MONITOR
Grafy s průběhy z jednotlivých 
elektroměrů po dnech, měsících 
nebo rocích. Je možné zobrazit 
i informace získané plynoměrů, 
vodoměrů nebo z dalších měřidel 
vysílajících analogový signál, 
případně teploty a rychlosti.

home
Přehled až 15 elektroměrů 
najednou, kde lze vidět současně 
spotřebu aktuálního dne, měsíce 
a roku.

Export dat
Uložené hodnoty z databáze je možné 
exportovat jako datový soubor za 
vybrané období. Export je možné 
provést okamžitě, nebo automaticky 
podle nastavení v plánovači exportů. Ke 
všem exportům se využívají uživatelsky 
definovatelné šablony, kde lze nastavit 
individuální parametry pro každého 
příjemce zvlášť. Vytvořené soubory jsou 
kompatibilní s formátem XLS nebo CSV 
pro další zpracování a analýzu.

tabulky
Měřené údaje z každého 
elektroměru lze zobrazit 
v přehledné tabulce stejně, jako 
by byly čteny obsluhou přímo 
na displeji elektroměru. Celý 
rozvodný systém je tak zcela pod 
kontrolou.

PŘEHLED
Je možné zobrazit všechny měřené 
veličiny získané z elektroměrů. Opět lze 
zvolit časový úsek (den, měsíc nebo rok). 
Mezní stavy je možné navíc sledovat 
pomocí nastavitelných limitů, jejichž 
překročení se pak automaticky zapisuje 
do provozního deníku, nebo se ihned 
odesílá emailem. 

05
 – UŽIVATELSKÉ PŘÍSTUPY V ÚROVNÍCH SPRÁVCE NEBO UŽIVATEL.

 – AŽ 20 AKTIVNÍCH UŽIVATELŮ PŘIPOJENÝCH SOUČASNĚ.

 – VLASTNÍ TVORBA GRAFŮ A SESTAV EXPORTŮ DAT.
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 01. 
Jednoduché zapojení 
měřícího systému 
umístěného v objektové 
hlavní rozvodně. Měřen je 
hlavní přívod a jednotlivé 
dílčí sekce vycházející z 
rozvodny. Datová jednotka 
je umístěna poblíž 
elektroměrů a datová trasa 
je realizována kabelem 
(linka RS485).

 02. 
Zapojení v případě 
sběrnicového napájení 
jednotlivých výrobních linek 
ve výrobním objektu. V 
hlavní rozvodně je umístěna 
datová jednotka a hlavní 
elektroměr propojené 
linkou RS485. Linka pak 
pokračuje na jednotlivé 
elektroměry umístěné u 
měřených zařízení. Pokud 
linka RS485 bude delší, 
nebo počet připojených 
přístrojů větší, než povoluje 
norma, použije se na 
prodloužení linky opakovač 
signálu.

06

 03. 
Podobný případ zapojení 
jako na předchozím 
obrázku, ale zde je využito 
již existující Ethernetové 
sítě a jednotlivé haly jsou 
datově propojeny pomocí 
převodníků Ethernet/RS485, 
které nám vytvoří lokální 
sběrnici RS485 v každé hale. 
Zásadně se tak zredukuje 
délka linky RS485 přímo 
připojené k jednotce VMUC 
a zvýší se ochrana přístrojů 
před přepětím na datové 
sběrnici.

 04. 
Měřící přístroje nemusí být 
datově připojeny k VMUC 
jen pomocí linky RS485, ale 
ty typy, které mají přímo 
Ethernetový port je možné 
jednotkou VMUC obsloužit 
přímo prostřednictvím 
lokální datové sítě.

 05. 
Lokální síť je možné využít 
i pro vzdálené připojení 
přístrojů s portem RS485, 
kde je výhodně použit 
datový převodník, za kterým 
může být připojena další 
skupina měřidel.

typické aplikace
vmuc
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bezdrátové měření
• Základem je jednotka P8 TR IP NAV 

nazývaná také IP brána, která zabezpečuje 
propojení mezi prostředím Ethernetu

 a bezdrátovým prostředím prvků 
Poseidon.

• IP brána obsluhuje vždy skupinu senzorů, 
které má přiřazeny a jsou v jejím radiovém 
dosahu (cca 50 m).Dosah lze případně 
zlepšit použitím opakovačů signálu.

• Skupina až 40 ks senzorů se k dané 
IP bráně nadefinuje pomocí software 
Poseidon Asistent a toto nastavení si IP 
brána uloží do své paměti. Stejně tak se 
nastaví i připojení k Ethernetu a IP adresa, 
na které pak budou dostupná měřená 
data z čidel a která se dají dál zpracovat 
jednotkou VMUC stejně jako měřená data 
z běžných měřících přístrojů.

PRO MĚŘENÍ ANALOGOVÝCH VELIČIN JAKO JE TEPLOTA, 
VLHKOST VZDUCHU, OBSAH CO

2
 A DALŠÍCH VŠEOBECNÝCH 

SIGNÁLŮ 0-10 V, 0-20 mA, 0-10KΩ, LZE S VÝHODOU VYUŽÍT 
PRVKY POSEIDON PRO BEZDRÁTOVÝ PŘENOS INFORMACE.

 01. 
Bezdrátový nástěnný senzor P8 T TEMP a P8 T TEMP/RH, který 
měří teplotu nebo současně teplotu a relativní vlhkost vzduchu. 
Je k dispozici v různých designech a barvách. Napájen je dvěma 
alkalickými články AAA a výdrž baterií je cca 2 roky. Senzor je možné 
nalepit na vhodnou plochu. 

 02. 
Bezdrátový senzor P8 T TEMP RH IP s krytím IP67 je funkčně totožný 
s předchozím kombinovaným senzorem a měří současně teplotu a 
relativní vlhkost vzduchu. Je určen k instalaci do ztížených podmínek. 
Napájen je dvěma lithiovými články AA a výdrž baterií je cca 10 let. 
Senzor je možné přišroubovat šrouby za připravené úchyty.

 03. 
Nástěnný senzor P8 T CO2 TE, který měří hodnotu CO2, teplotu a 
relativní vlhkost vzduchu. Autonomně indikuje hodnotu CO2 pomocí 
změny barvy LED signálky ve třech úrovních a akustickým signálem. 
Pomocí vestavěného relé může lokálně ovládat výměnu vzduchu v 
daném prostoru. Změřené hodnoty a řídící povely vysílá bezdrátově 
do nadřazeného systému. Je k dispozici v různých designech 
a barvách. Senzor je určen k montáži do hluboké instalační krabice 
a potřebuje napájení 230 VAC.

 04. 
Měřící modul P8 T 2AN DIN se dvěma analogovými měřícími vstupy, 
nezávisle nastavitelnými jako Pt1000, Ni1000, 0,-20 mA, 0,-10 V 
nebo 0-10 kΩ. Změřené hodnoty vysílá bezdrátově do nadřazeného 
systému. Je určen k montáži na DIN lištu a je napájen síťovým 
napětím 230 VAC.

NAVISYS® + POSEIDON®

BEZDRÁTOVÉ PRVKY 
POSEIDON®

NAVISYS® + POSEIDON®

bezdrátové MĚŘENÍ
ANALOGOVÝCH VELIČIN
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EM2 SERVER
• EM2 SERVER je software, který se 

instaluje na server zákazníka, nebo na 
pronajatý virtuální server. Komunikace 
s jednotlivými podřízenými jednotkami 
VMUC probíhá prostřednictvím datových 
sítí a je realizovatelná kdekoliv kde je 
přístup k Internetu.

• Základní licence je pro obsluhu 20 VMUC 
jednotek a přidáním dalších licencí je 
možné kapacitu rozšiřovat až na 100 
obsluhovaných VMUC jednotek (5 licencí 
na jedné instalaci).

• Uživatelské účty dovolují filtrování dat 
a připojených měřidel až na úroveň 
jediného přístroje, takže zobrazení dat 
je možné jednotlivým uživatelům omezit 
na pouze jeho obsluhovaná měřící místa.
Tak lze tento software používat jako 
službu pro dílčí nájemce (režim SAAS).

 – ZPRACOVANÍ ZMĚŘENÝCH DAT Z AŽ 100 JEDNOTEK VMUC 
(AŽ CCA 5000 MĚŘÍCÍCH PŘÍSTROJŮ, ELEKTROMĚRŮ 
A DALŠÍCH VSTUPŮ)

 – INTERAKTIVNÍ MAPA PRO ZANESENÍ POLOHY JEDNOTLIVÝCH 
SLEDOVANÝCH LOKALIT

 – VYTVÁŘENÍ VIRTUÁLNÍCH ELEKTROMĚRŮ = SOUČTOVÝCH 
SKUPIN Z REÁLNÝCH MĚŘIDEL

 – DETAILNÍ UŽIVATELSKÉ ÚČTY S VOLBOU OPRÁVNĚNÍ PŘÍSTUPU 
AŽ NA ÚROVEŇ JEDNOTLIVÝCH ELEKTROMĚRŮ

 – ZOBRAZENÍ DAT A GRAFŮ VE VÍCE OKNECH

SOFTWARE EM2 SERVER 
SLOUČENÍ VÍCE LOKALIT 
S VMUC DO JEDNOHO 

 – DETAILNÍ TARIFNÍ PLÁNOVAČ 
S KALENDÁŘEM

 – VÍCENÁSOBNÉ EXPORTY XLS 
S PODROBNÝM NASTAVENÍM

 – VÝPOČET ZÁTĚŽOVÝCH CHARAKTERISTIK 
A ODBĚROVÝCH GRAFŮ

 – UŽIVATELSKÁ TVORBA SYNOPTICKÝCH 
MAP – PLÁNŮ BUDOV S ROZMÍSTĚNÍM 
MĚŘIDEL

NAVISYS®

PROČ JE IDEÁLNÍM ŘEŠENÍM 
PRO MONITORING SPOTŘEBY?

 01. 
Jaká bude Vaše finanční ztráta, pokud se Vaše výroba zastaví v důsledku 
poruchy dodávky elektrické energie? 
 
Nenadálým finančním ztrátám ve Vašem podnikání můžete zabránit, nebo je 
minimalizovat, pokud: 
• není rozvodný systém zbytečně přetěžován  
• jste průběžně informování o správné funkci napájecího systému 
• zjistíte okamžitě každou drobnou závadu a tak můžete včas a 
efektivně plánovat činnost údržby ještě předtím, než se závada projeví.

 02. 
Kolik peněz můžete začít okamžitě šetřit, pokud optimálně nastavíte 
Vaše smlouvy s dodavatelem elektrické energie? 
 
Vaše smlouva s dodavatelem elektrické energie obsahuje také paušální 
poplatky za rezervovaný příkon, nebo i pokuty za jeho překročení. Tento 
rezervovaný příkon je většinou nastaven jen přibližně, podle štítkových hodnot 
připojených spotřebičů, nebo podle původního projektu. 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 za 
nedodržení limitu. Při jakékoliv změně situace pak díky monitoringu spotřeby 
opět vidíte přesně, jaké změny proběhly a jak je třeba smluvní příkon upravit.

 03. 
Jaké škody mohou nastat na skladovaném materiálu, jestliže nebude 
uložen ve správných podmínkách? 
 
Měření a záznam teploty a vlhkosti vzduchu ve skladovacích prostorách, 
chladících boxech a 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.

 04. 
Pohybujete se v budově, kde je zdravé prostředí? 
 
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.

DISPEČINKU
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MONITOR & ANALÝZA
Okna Monitor a Analýza jsou velmi 
silné grafické nástroje pro zobrazení 
detailních grafů měřených veličin 
z jednotlivých vybraných fyzických 
nebo virtuálních měřidel a ve 
zvoleném časovém úseku. Parametry 
aktuálního grafu si uživatel nastavuje 
v pomocném menu u každého okna. 

HOME
Výchozí stránka zobrazuje v levém 
panelu aktuální data z elektroměru, 
který je vybrán v navigačním 
seznamu vpravo. V hlavním okně 
je vidět interaktivní mapa se 
zobrazením umístění jednotlivých 
sledovaných budov.

SOFTWARE EM2 SERVER 
uživatelské prostředí

TARIFY
Vícenásobné tarifní plány je 
možné zadat a kombinovat 
v různých časových úsecích 
v průběhu celého roku. 
Tím je správa tarifů velmi 
přehledná a pohodlná.

EXPORT
Pro pohodlný export 
vybraných dat do 
XLS souboru pro 
další analýzu je 
možné nastavit 
časový úsek a vybrat 
měřidla a veličiny, 
které mají být 
exportovány.

ALARMY
Hromadný přehled 
o alarmech a 
událostech vzniklých 
ve všech připojených 
lokalitách. 

Multitasking
Zobrazení všech 
požadovaných 
informací přehledně 
ve více nastavitelných 
oknech. Uživatelské 
nastavení oken je 
možné uložit pro 
použití při příštím 
přihlášení.

VIRTUALITA
Vytváření virtuálních 
měřidel umožňuje 
slučovat data z 
jednotlivých reálných 
elektroměrů, nebo z již 
vytvořených virtuálních. 
Tím je možné přímo 
a snadno sledovat 
souhrnné spotřeby na 
skupinách strojů, nebo 
logických celků.

PLÁN BUDOVY
Uživatelsky je možné 
vytvářet plány 
budov s rozmístěním 
měřících přístrojů. 
Tím je zaručeno 
pohodlí obsluhy a 
přehlednost o situaci 
i na instalaci s velmi 
velkým počtem 
měřených míst.



spotřeba
energie

monitorovací systém 

mereni-spotreby.cz

spotřeby elektrické energie, 
vody a plynu – navisys®

11
01

60
7

   

ČSN EN ISO 9001:2016

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


