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Podjetja po vsem svetu so z odprtimi rokami sprejela 
pametno tehnologijo, da bi jim uspelo zadostiti vse 
večjemu povpraševanju, obenem pa ohraniti varno dobavo 
energije.

Podjetja, ki se ukvarjajo z zemeljskim plinom, imajo 
priložnost, da vse večje povpraševanje izpolnjujejo s 
pametno tehnologijo, ki podjetjem in odjemalcem prinaša 
številne ugodnosti. Ključni element te preobrazbe pa je 
nameščanje pametnih plinomerov.

Vzpon pametnih števcev

Ob množičnem uvajanju pametnih števcev po vsem svetu 
je jasno, da gre za nov trend. Tako se ocenjuje, da bo na 
svetovnem trgu pametnih števcev do leta 2022 delovalo 
588 milijonov tovrstnih naprav.

Svetovna priljubljenost pametnih naprav se povečuje, saj 
si s to tehnologijo do uspešnejšega poslovanja pomaga 
vse več podjetij. Pametni števci, ki so se včasih nameščali 
predvsem v Severni Ameriki, zdaj z veliko hitrostjo osvajajo 
Evropo in Azijo. Do leta 2023 bo imelo pametne števce več 
kot 200 milijonov gospodinjstev v Evropi, na južnoazijskem 
trgu pa naj bi jih bilo do leta 2020 že 220 milijonov.

K svetovni rasti so deloma pripomogle vlade, ki spodbujajo 
in/ali zahtevajo nameščanje pametnih števcev. EU, ki je 

Energetska industrija se spreminja in 
razvija. Brez dvoma bodo podjetja, ki se 
ukvarjajo z zemeljskim plinom, vplivala 
na to spreminjajočo se industrijo, da 
bo postala učinkovitejša in varnejša in 
ter da se bo zadovoljstvo odjemalcev 
povečalo.

Ob večanju števila prebivalcev v mestih 
po vsem svetu se povpraševanje 
po zemeljskem plinu stopnjuje. V 
naslednjih petih letih bo po nekaterih 
ocenah letna stopnja rasti porabe 
zemeljskega plina znašala 1,6 odstotka, 
pri čemer naj bi skupna potrošnja 
do leta 2022 dosegla 4000 milijard 
kubičnih metrov. 
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zagotavljanje učinkovitega 
nameščanja pametnih 
števcev. Zaradi izkušenj, ki 
jih je dobilo z nekaterimi od 
največjih projektov nameščanj 
pametnih naprav, omogoča 
popolno prilagodljivost ob kar 
najmanjši začetni naložbi.

Plinska podjetja, ki se odločijo 
za pametne števce, lahko 
zagotovijo številne prednosti, 
med drugim učinkovito obratovanje, sodelovanje 
odjemalcev, izboljšano varnost, odkrivanje tatvin, 
upravljanje sredstev, napovedovanje porabe in okoljske 
koristi.

Učinkovito obratovanje

Pametni števci podatke zbirajo hitro in na daljavo, zato 
podjetja racionalizirajo svoje dejavnosti, ker ocenjena 
poraba postane stvar preteklosti, učinkovitost odčitavanja 
števcev pa se izboljša. Ker ročno odčitavanje ni več 
potrebno, podjetja zagotavljajo točnejše obračunavanje 
in odjemalcem omogočajo uporabo podatkov. S temi 
podrobnimi podatki lahko tudi ugotovijo, ali je števec 
preveč ali premalo izkoriščen, tako da lahko zagotovijo 
njegovo ustrezno velikost. Z analiziranjem teh informacij 
lahko tudi optimizirajo sredstva in pretok skozi števec, ki 
ga je mogoče zaračunati, da se obravnava velikost števca.

Sodelovanje odjemalcev

Ko podjetje namesti pametne števce, izboljša storitve za 

glavna pobudnica nameščanja pametnih števcev v Evropi, 
namerava do leta 2020 skoraj vse klasične števce zamenjati 
s pametnimi ter tako odjemalcem in podjetjem omogočiti 
prihranke. Evropska komisija je v ocenila, da bo imelo do 
leta 2020 72 % evropskih odjemalcev pametni števec za 
elektriko, 40 % pa za plin.

Pametno merjenje je nujno

Glede na številne prednosti, ki jih prinaša pametno 
merjenje, usmeritev k tej tehnologiji ni presenetljiva. 
Vendar pa se številna mesta in podjetja za pametne 
števce ogrevajo predvsem zaradi možnosti zagotovitve 
stroškovno učinkovite rešitve za odpravljanje izgub in 
neučinkovitosti, povezanih s starajočo se infrastrukturo. 
Podjetja in mesta po vsem svetu se na vse pretege trudijo, 
da bi nadgradila staro tehnologijo in tako reševala izzive, ki 
jih prinaša večanje števila prebivalstva.

Podjetja in mesta lahko s pametnimi števci med drugim 
tudi odkrivajo uhajanja in začnejo popravljati distribucijski 
sistem. Z nameščanjem naprav, ki sporočajo podrobne 
podatke, lahko podjetja ocenjujejo stanje svojih sistemov 
in prednostno rešujejo največje težave.

Prednosti pametnih števcev za plinska podjetja

Po svetu je nameščenih vedno več pametnih števcev, 
zato imajo podjetja, ki se ukvarjajo z zemeljskim plinom, 
izjemno priložnost, da to izkoristijo ter rešijo svoje težave, 
odjemalcem pa zagotovijo boljše storitve. Podjetje Itron 
s svojo celično rešitvijo (Cellular Solution) zagotavlja 
pametne števce, modeme in programsko opremo za 
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odjemalce ter poveča njihovo zadovoljstvo in sodelovanje. 
Pametni števci zagotavljajo podatke v realnem času, ki jih 
lahko podjetja izkoristijo za sodelovanje z odjemalci glede 
njihove porabe. Podjetja lahko s spletnimi portali podatke 
iz pametnih števcev uporabljajo za opolnomočenje 
potrošnikov, da ti prevzamejo odgovornost za svojo porabo 
energije in zmanjšajo zneske na svojih računih.

Izboljšana varnost

Pametni števci lahko omogočijo dober vpogled v sistem 
za distribucijo plina, zato jih lahko podjetja izkoristijo 
tudi za zagotavljanje varnosti. Pametni števci zbirajo in v 
realnem času zagotavljajo podatke o nenavadnih razmerah 
in pretoku na terenu ter lahko nemudoma opozorijo 
zaposlene v podjetju. V takih primerih lahko podjetje z 
oddaljenim ventilom za prekinitev pretoka na daljavo ustavi 

pretok in tako prepreči morebitno 
nevarnost. Poleg tega lahko pametni 
števci komunicirajo z napravami 
tretjih strani, ki zaznavajo nevarne 
ravni  zemeljskega plina v ozračju, in 
tako preprečijo morebitne nevarnosti, 
preden se pojavijo.

Odkrivanje tatvin

Enako kot lahko ta zaznavala opozorijo 
podjetja na nevarne razmere, lahko 
z odkrivanjem nenavadnih vzorcev 
porabe tudi preprečujejo tatvine in 
hitro odkrijejo puščanja. Poleg tega 
imajo vgrajene zaščitene alarme, 
ki podjetje obvestijo na poskuse 
spreminjanja števca, dostopanja do 
njega ali njegove odstranitve. Tako 
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lahko podjetje zaščiti svoje prihodke, odjemalcem in 
delavcem pa zagotavlja varnost.

Upravljanje sredstev in napovedovanje porabe

Pametni plinomeri dajejo podjetjem jasno sliko 
povpraševanja in stanja naprav v distribucijskem sistemu. 
Podjetja, ki izkoriščajo podatke iz pametnih plinomerov, 
lahko opredelijo konice porabe, zaradi česar lahko izboljšajo 
napovedovanje porabe. Zaradi teh podatkov imajo namreč 
jasno sliko povpraševanja v svojem distribucijskem sistemu. 
Podjetja lahko te podatke izkoristijo tudi za upravljanje 
sredstev, saj spremljajo, kdaj je treba števce zamenjati ali 
popraviti.

Okoljske prednosti

Pametni števci koristijo 
ne le podjetjem in 
odjemalcem, ampak tudi 
okolju, saj se morajo 
zaposleni v podjetjih zaradi 
njih manjkrat peljati do 
prostorov potrošnikov, 
tj. število prevozov se 
zmanjša. Ker lahko podjetja 
zaradi pametnih števcev 
na daljavo odčitavajo 
stanje in zbirajo podatke, 
lahko distribucijski sistem 
spremljajo z bistveno 
manjšim številom 
opravljenih poti. Poleg tega 
je na voljo več podrobnih 
informacij o porabi, zato 
predstavniki službe za stik z 
odjemalci lažje po telefonu 
rešujejo morebitne težave 
glede obračunavanja, ne da bi jim bilo treba k odjemalcu 
domov in raziskati težavo.

Prihodnost podjetij, ki se ukvarjajo z 

zemeljskim plinom

Podjetja, ki se ukvarjajo z zemeljskim plinom, so lahko 
kljub izzivom in spremembam v panogi na čelu uvajanja 
pametnih števcev. Podjetja, ki imajo nameščene pametne 
števce, lahko avtomatizirajo odčitavanje števcev, obenem 
pa se pripravljajo na prihodnje izboljšave infrastrukture. 

Z množico pametnih števcev, povezanih prek zanesljive 
mreže, lahko dosegajo sedanje cilje ter so pripravljena na 
prihodnje izzive in priložnosti.

PRIHODNOST
PLINSKE 
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