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Tradicinis elektros tinklas 
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Vartotojai formuoja 
elektros poreikį 

Tinklai užtikrina 
galimybę perduoti ir 

paskirstyti 

Elektrinės (ir importas) 
užtikrina reikiamą 

elektros kiekį 

Energijos judėjimo kryptis 

Informacijos judėjimo kryptis 

1. Vartotojai nereaguoja į situaciją tinklą 
2. Gamyba centralizuota 

3. Gedimai šalinami reaktyviai 
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Išmanusis elektros tinklas 
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Vartotojai formuoja 
elektros poreikį 

Tinklai užtikrina 
galimybę perduoti ir 

paskirstyti 

Elektrinės (ir importas) 
užtikrina reikiamą 

elektros kiekį 

Energijos judėjimo kryptis 

Informacijos judėjimo kryptis 

1. Elektra gaminama visame tinkle 
2. Vartotojas – aktyvus rinkos dalyvis 

3. Valdymo ir būsenos informacija juda visomis kryptimis 
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Technologijos išmanumui 

• Ryšio infrastruktūra 

– Tinklo elementai sujungti tarpusavyje 

– Valdomi nuotoliniu būdu 

– Tinklo elementai perduoda informaciją apie savo būseną 

 

• 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. 
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Davikliai ir ryšys 

Išmanioji apskaita 

Stebėjimas ir valdymas 
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Funkcionalumas* 
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• Nuotolinis metrologinių duomenų nuskaitymas ir 

pateikimas duomenis kaupiančiai institucijai; 

• Dvipusė komunikacija tarp išmaniojo skaitiklio ir 

duomenis kaupiančios institucijos; 

• Galimybė taikyti išankstinio apmokėjimo kainodaros 

modelius; 

• Galimybė nuotoliniu būdu nutraukti ir atnaujinti 

elektros energijos tiekimą arba apriboti galią; 

• Individualių įrenginių, esančių name / pastate 

tarpusavio komunikacija ir, kur tai atlikti įmanoma, 

tiesioginis valdymas; 

• Informacijos teikimas per internetinį portalą / namuose 

įengtą displėjų / kitą išorinį įrenginį. 

*„Standardization mandate to CEN, CENELEC and ETSI in the field of measuring  

Instruments for the development of an open architecture for utility meters  

involving communication protocols enabling interoperability M/441“ 

Vanduo Elektra Dujos 

Vandens 
įmonė 

Elektros 
įmonė 

Dujų 
įmonė 
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Išmaniųjų tinklų nauda 

6 

• Aukštesnė paslaugų kokybė 

– Gedimus pastebi tinklo operatorius 

– Stebima paslaugos kokybė (pvz. įtampa) 

 

• Vartotojui gali būti teikiamos jam pritaikytos paslaugos 

– Naujos kainodaros galimybės (pvz. valandinė kainodara) 

– Stebėjimo ir valdymo galimybės (pvz. mobiliuoju telefonu) 

 

• Tinklas valdomas proaktyviai  

– Davikliai perduoda informaciją apie būseną 

– Sistemos signalizuoja apie nukrypimus 
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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 
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* Tyrimas rengiamas remiantis ES rekomendacija dėl investicinių projektų vertinimo 

(Guide to cost-benefit analysis of investment projects) 
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Išmaniųjų matavimų kaštų ir naudos analizės 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% 

8 

• 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 
 

• Analizė paremta ekspertinėmis prielaidomis 

• Prielaidos turi būti tikrinamos pilotinių projektų metu 
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Ačiū už dėmesį 
Vytautas Bitinas 

Vytautas.Bitinas@vae.lt 

8* 650 82562 
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