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“Technologijų ir inovacijų centras”, UAB
• Įkurta 2010m.
• Klientai: Elektros energetikos sektoriaus įmonės
• Veikla:
–
–
–
–
–
–

IT sistemų valdymas
Darbo vietų priežiūra
Dispečerinių valdymo sistemų priežiūra
Duomenų perdavimo tinklo priežiūra
Duomenų centrų paslaugos
Inovacijų ir kompetencijų valdymas

• Darbuotojų skaičius: >200
www.etic.lt
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Prielaidos išmaniųjų tinklų atsiradimui

Investicijų į perdavimo tinklą mažėjimas JAV

Alexander Graham Bell
1847 – 1922

Thomas Edison
1847 – 1931

Elektros energetikos sektoriaus išlaidos
tyrimams ir plėtrai, pajamų dalis, %
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Išmanusis tinklas - technologijos
• Ryšio infrastruktūra
– Tinklo elementai sujungti ir perduoda informaciją apie savo būseną
– Tinklo elementai valdomi nuotoliniu būdu

• Išmanieji skaitikliai (išmanioji apskaita)
– Informacija apie vartojimą ir elektros kokybę
– Priima valdymo signalus, informaciją vartotojui

• Automatizuotas tinklo valdymas
– Vartotojų valdymo sistemos
– GIS, skirstymo valdymo sistemos, etc.

• Vartotojų aptarnavimo ir informavimo sistemos

www.etic.lt
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Elektros energijos apskaita „Lesto“

Klientų grupė

1 fazė

3 fazės

Viso

Gyventojai, daugiabučiai

731.753

51.489

783.242

Gyventojai, privatūs namai

359.990

345.146

705.136

Verslas (<30kW galios)

26.742

74.672

101.414

Verslas (>30kW galios*)

88

30.267

30.355

1.118.573

501.574

1.620.147

Viso

www.etic.lt

* Duomenys jau nuskaitomi nuotoliniu būdu (GPRS)
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Vartotojų grupėje skaičius, vnt.

Lietuvos gyventojų išlaidos elektrai
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80% gyventojų sumoka iki 80lt/mėn.
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Išlaidų elektrai grupė (lt/mėn.)
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Išlaidų elektros energijai grupė, lt/mėn.
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Vartotojų kiekis grupėje, vnt.

Lietuvos įmonių išlaidos elektrai
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80% įmonių sumoka iki 700lt/mėn.
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Lietuvos vartojimo kreivė
Faktinis elektros energijos suvartojimas, MWh (2012.10.09)
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Duomenų šaltinis – www.litgrid.eu
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ES Direktyvos (dėl išmaniųjų matavimų)
• ES Direktyva 2009/72/EB : iki 2012.09 atlikti išmaniųjų
matavimų kaštų/naudos analizę;

• Remiantis analize, parengti pažangių matavimo sistemų
įdiegimo darbotvarkę 10 metų laikotarpiui;
• Vietovėse, kuriose pažangių skaitiklių diegimas vertinamas
palankiai, ne vėliau kaip iki 2020 m. ir ne mažiau kaip 80
proc. vartotojų įdiegti pažangias matavimo sistemas.

www.etic.lt
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Išmanusis tinklas Lietuvoje
• 2009m Energetikos Ministro įsakymu sukurta
“Išmaniųjų tinklų plėtros darbo grupė”
–
–
–
–

Energetikos Ministras, Ministerijos atstovas
Elektros energetikos įmonių atstovai
VKEKK, Asociacijų ir konsultantų atstovai
Išmaniojo tinklo Projekto vadovas

• 2011m. Inicijuotas išmaniosios apskaitos kaštų ir
naudos analizės projektas
www.etic.lt
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Išmaniosios elektros energijos apskaitos
kaštų naudos analizė (CBA)
• Trukmė: 2012.02-2012.09
• Konkurso laimėtojas: “Ernst & Young Baltic”
• Apimtis:
–
–
–
–
–
–
–
–

Ekonomiškai palyginti 3 išmaniosios apskaitos diegimo scenarijus*
Įvertinti „multi-metering“ scenarijų
Pateikti masinio diegimo gaires
Skaitiklių funkcionalumas: ES reikalavimai +
Diegimo laikas: 2020/2017 metai
Apimtis: 80%/100% vartotojų
Kainodara: įvertinti paros laiko tarifų įtaką
Ryšio technologijos: PLC, GPRS, RF, esama infrastruktūra

* Tyrimas rengiamas remiantis ES rekomendacija dėl investicinių projektų vertinimo
(Guide to cost-benefit analysis of investment projects)

www.etic.lt
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CBA scenarijai
Scenarijus
Duomenų rinkos
modelis

Skaitiklių
funkcionalumas

Ryšio technologijos
Diegimo laikas
Diegimo apimtys
Kainodaros
modeliai

“Bazinis”

“Išplėstinio
funkcionalumo”

“Jungtinės apskaitos”

Skirstomojo tinklo
operatoriaus modelis

Skirstomojo tinklo
operatoriaus modelis

Duomenų valdymo
įmonės modelis

Bazinis
funkcionalumas

Bazinis funkcionalumas
su HAN palaikymu ir
namuose įrengtu ekranu

Bazinis funkcionalumas
su HAN palaikymu,
namuose įrengtu
ekranu ir Jungtinės
apskaitos galimybe

PLC ir GPRS

PLC ir GPRS

PLC ir GPRS

(Nuo koncentratoriaus: GPRS)

(Nuo koncentratoriaus: GPRS)

(Nuo koncentratoriaus: GPRS)

2020

2020

2020

80% vartotojų

100% vartotojų

80% vartotojų

Privalomoji vartojimo
laiko kainodara

Privalomoji vartojimo
laiko kainodara

Privalomoji vartojimo
www.etic.lt
laiko kainodara
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Pagrindinės prielaidos
Prielaida
Finansinės analizės laikotarpis

Dydis

Duomenų šaltinis

2014-2029m.

Remiantis EK kaštų naudos analizės gairėmis.

Ekonominės analizės diskonto norma

5,5%

Remiantis EK kaštų naudos analizės gairėmis.

Natūralus vidutinis metinis elektros
energijos suvartojimo augimas „nieko
nedaryti” atveju

2,1%

Remiantis perdavimo sistemos operatoriaus
prognozėmis

Komercinių vartotojų išlaidos už 1 kWh
elektros energijos (be PVM)

0,308 Lt/kWh

LESTO informacija

www.etic.lt
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Naudos (keli pavyzdžiai)
Nauda

Naudos, tenkančios vienam skaitikliui
(diskontuotos), Lt:
Bazinis

Išplėstinis

Jungtinis

Gerėja pinigų srautų valdymas

3,4

3,4

3,4

Dingsta poreikis atlikti planinę
standartinių skaitiklių patikrą

10,9

9,7

10,9

Efektyvesnis elektros energijos vartojimas
(santykinis vartojimo sumažėjimas)

75,2

200,4

160,2

Elektros energijos vartojimo perkėlimas iš
pikinių periodų į ne pikinius

40,5

50,6

40,5

Komercinių nuostolių sumažėjimas

62,8

78,0

61,6

Sutaupymai dėl CO2 emisijų sumažėjimo

3,7

9,9

7,9

www.etic.lt
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Kaštai (keli pavyzdžiai)
Kaštai

Naudos, tenkančios vienam skaitikliui
(diskontuotos), Lt:

Bazinis

Išplėstinis

Jungtinis*

Išmanieji skaitikliai

218,6

263,6

263,5

Duomenų koncentratoriai

49,5

49,5

34,1

Duomenų surinkimo sistema

2,0

1,6

2,8

MDM sistema

11,0

8,8

15,2

Išmaniosios apskaitos diegimas

104,6

89,9

5,2

-

65,3

54,7

Duomenų perdavimas iš skaitiklių

49,2

49,3

34,0

Duomenų perdavimas iš duomenų koncentratorių

16,9

16,9

11,7

MDM sistemos palaikymas

24,4

19,5

33,7

Diegiamos įrangos elektros energijos sąnaudos

41,5

41,5

49,9

Namuose įrengti ekranai

www.etic.lt
*Kitos komunalinės įmonės dengia ~30% kaštų
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Rezultatai
Projekto grynoji dabartinė vertė (ENPV), Lt (2014 – 2029 metai)
Bazinis scenarijus

Išplėstinio funkcionalumo
scenarijus

Jungtinės apskaitos
scenarijus

-413.955.787

-520.877.553

-447.032.302

Projekto vidinė grąžos norma (EIRR), % (2014 – 2029 metai)
Bazinis scenarijus

Išplėstinio funkcionalumo
scenarijus

Jungtinės apskaitos
scenarijus

-16,87%

-10,37%

-10,78%

•

Didžiausią įtaką rezultatams turi:

– Elektros energijos ir įrangos kaina
– Vartojimo įpročių pokyčiai ir vidutiniškai suvartojamos elektros energijos kiekis
– Kitų komunalinių įmonių dalyvavimas jungtinės apskaitos scenarijaus atveju

•

•
CBA paremta teorinėmis prielaidomis
Prielaidos turi būti tikrinamos pilotinių projektų metu

www.etic.lt
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Išvados ir mintys
• Išmanioji apskaita nesukuria pakankamos ekonominės
naudos masiniam diegimui;
• Išmaniosios apskaitos diegimas bus tęsiamas tiems klientų
segmentams, kur matoma ekonominė nauda;
• Prielaidų patikrinimui bus vykdomi pilotiniai projektai.
• ES parama gali paskatinti platesnio masto diegimą;
• Jungtys ir Visagino BE pakeis rinkos situaciją
• Elektromobiliai gali pakeisti vartojimo kreivę
• Paskirstytoji generacija prisidės prie vartojimo pokyčių
www.etic.lt
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Laikas klausimams
Vytautas Bitinas
Vytautas.Bitinas@vae.lt
+370 650 82562
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