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Susitikimo temos: 
 
• IoT ekosistema 
• Duomenų surinkimo tinklai 
• LoRa tinklas 
• Cloud analitikos sprendimas 
• AI taikymo pavyzdys 
• Ekonominė nauda 
 

 



Principinė Internet of Things architektūra 

 



Wi-fi bei 4G galimybių 
nebeužtenka Daiktų Interneto 
(Internet of Things) uždaviniams 
spręsti. 

 

5G padės daugiau ir greičiau 
duomenų perduoti iš LoRa ar NB-
IoT tinklo. 

 

Strateginė kryptis: LPWAN+5G 
tinklas. 

 



Pagrindinių LPWAN technologijų (LoRa ir 
NB-IoT) palyginime LoRa laikoma 
pranašesniu tinklu nei NB-IoT, nes: 

• Nelicencijuotas dažnis ir nėra 
priklausomybės nuo ryšio tiekėjo; 

• Sprendimo kaina 15-20% mažesnė; 

• Prietaisai veikia tiek LoRa, tiek wMbus 
tinkle, galima pereiti palaipsniui. 

 

Axioma servisas duomenis renka 
tiek wMbus, tiek LPWAN 
protokolais. Šiuo metu diegiami LoRa 
tinklo projektai Lietuvos miestuose. 



Kas yra LoRa ir ką tai reiškia jums 

Ryšio įrangos montavimas naudojant senąją wMbus: 
 
• Įranga montuojama kiekviename pastate; 
• Kiekvienoje laiptinėje kas 2 aukštus montuojamos 

antenos; 
• Montuojant, laiptinėse vedami laidai; 
• Pastato rūsyje montuojamas keitiklis; 
• Ryšio įranga fiksuoja tik to pastato skaitiklių 

duomenis. 



Lora komunikacijos principas: 

• Antena – ant vieno pastato stogo; 

• Aplinkiniuose pastatuose jokia papildoma įranga nereikalinga 

• Viena antena renka duomenis iš įvairių prietaisų, priklausančių skirtingiems klientams (įvairūs 
skaitikliai, sensoriai ir t.t.); 

• Antenos surinkti duomenys siunčiami į tinklo valdymo serverį ir iš ten nukreipiami į konkretaus 
kliento sistemą. 

 

 

Kas yra LoRa ir ką tai reiškia jums 



Ant vieno pastato sumontavus anteną duomenys gali būti renkami iš visų prietaisų esančių aplinkinėje teritorijoje ir pastatuose: 
- Apskaitos prietaisai pastatuose; 
- Išmanieji gatvių šviestuvai; 
- Parkingo davikliai; 
- Šiukšlių konteinerių davikliai ir t.t. 



Lyginant su wMbus tik šilumos/vandens 
apskaitai: 

• Išvengiama antenų laiptinėse; 

• Išvengiama laidų laiptinėse; 

• Išvengiama valdiklių rūsyje; 

• Paprastėja montavimo darbai; 

• Ženkliai paprastėja tinklo priežiūra; 

• Šilumos tiekėjas perka ir rūpinasi tik pačiais 
skaitikliais; 

• Didėjant klientų ir prijungtų prietaisų tame 
pačiame tinkle – mažėje duomenų perdavimo 
kaina. 

Kas yra LoRa ir ką tai reiškia jums 



Esminiai LoRa pranašumai šilumos tiekėjams 

Naujausios 
kartos IoT ryšys 

• Tas pats tinklas naudojamas įvairioms sritims (savivaldybės įmonės, privatūs klientai) – mažėja kaštai 

• Labai efektyvu didelės prietaisų koncentracijos teritorijose 

• Nelicencijuotas dažnis – nepriklausomi ryšio tiekėjai 

Didelė skvarba 

• Nereikalinga ryšio įranga kiekviename pastate – nėra vandalizmo rizikos, konfliktų su gyventojais.  

• Signalas ~2km spinduliu lauke, ~500m spinduliu pastatuose 

Mažos energijos 
sąnaudos 

• Užtikrinamas ilgaamžis apskaitos prietaisų baterijų tarnavimas 

• Bus naudojamas vystant 5G technologiją daiktų interneto srityje 



Ekonominė nauda: Pilna 5 daugiabučių kvartalo buitinės 
apskaitos automatizacija (pavyzdys) 

Sprendimas naudojant wMbus 

Įranga Kiekis Kaina/vnt Darbai/vnt Viso 

Elektromechaninis 
karšto vandens 
skaitiklis 

300 vnt. 38 Eur. 25 Eur. 18900 Eur. 

Šilumos daliklis 1000 
vnt.  

22 Eur. 5 Eur.  28500 Eur. 

wMbus antena 45 vnt. 200 Eur.  30 Eur. 10350 Eur. 

wMbus 
koncentratorius 

5 vnt.  200 Eur. 100 Eur. 1500 Eur. 

59250 Eur. 

Sprendimas naudojant LoRa 

Įranga Kiekis Kaina Darbai Viso 

Ultragarsinis karšto 
vandens skaitiklis. 
Garantija 6 metai. 

300 vnt. 55 Eur. 25 Eur. 24000 Eur. 

Šilumos daliklis 1000 
vnt.  

22 Eur. 5 Eur.  28500 Eur. 

Ryšio įranga Investuoja tiekėjas 0 Eur. 

Viso 52500 Eurų 



Prognozuojama (Forbes), kad 2020 m. IoT aplikacijų ir analitikos 
vystymas sudarys 60% IoT biudžeto – SaaS poreikis augs. 

 



Didelių duomenų kiekių saugojimui ir 
analizei on-prem sprendimus keičia 
cloud duomenų analitika.  

 

AI sprendimai kuria pridėtinę vertę 
iš prietaisų surinktiems duomenims. 

 

Asmeninių ar nuasmenintų duomenų 
prieiga skatinama ES direktyvų. 

 

Strateginė kryptis: Cloud analytics 
+ AI + vieša duomenų prieiga. 

 



IoT cloud analitikos sprendimas 

 



Axioma Servisas duomenų 
surinkimo technologija: 

• wMbus, LPWAN, HTTPS, 
MQTT. 

• Arti realaus-laiko prietaisų 
duomenys - iš šilumos trasų 
kas 100ms. 

• ~400k vandens apskaitų 
prietaisų siunčia duomenis 
kasdien. 

• ~15k šilumos mazgų 
siunčia informaciją ir 
valdomi nuotoliniu būdu. 

• Vystomas cloud sprendimas 
duomenų surinkimui iš 
milijonų prietaisų. 

 



Prognozuojama (Statista), kad bendras globalus sukuriamų 
duomenų kiekis per ateinančius metus eksponentiškai išaugs ir 
2025 m. pasieks 175 zetabaitus. 

 



Miesto prietaisų duomenų 
saugojimui tinkama 
technologija yra Data 
Lake (liet. Duomenų 
ežeras) - galimybė 
apdoroti petabaitus 
duomenų, plėsti pagal 
poreikį, prijungti duomenų 
vizualizavimo įrankius ar 
sistemas.  

Axioma Servisas vysto 
ekonomiškai 
optimaliausią 
sprendimą prietaiso 
duomenų saugojimui ir 
analizei. 

 

 



• Pay-as-you-go kainodara – moki už 
naudojimąsi be pradinių infrastruktūros 
kūrimo kaštų; 

• Neribotas duomenų kiekis – kuo 
daugiau, tuo pigiau ir tikslesnė 
analitika; 

• Neribotos duomenų surinkimo 
technologijos – uždavinys 
sprendžiamas taip pat. 

• Auto-scaling – plečiasi pagal poreikį; 

• Duomenys paruošti analitikai; 

• Duomenų dalijimasis atvirais 
protokolais pagal sutartines teises; 

• Axioma Servisas skaičiavimais prietaiso 
duomenų saugojimas x3 pigesnis nei 
on-prem duomenų centruose. 

 





Panaudojimo atvejai: butų ir įvadinių apskaitos 
prietaisų sunaudotos energijos sąskaitų 
išrašymas, neatitikimų nustatymas, nutekėjimų 
ir gedimų prevencija 

 



Prietaisų parko stebėjimas 

 



Prietaisų sutrikimų stebėjimas 

 



Prietaisų, nefiksuojančių suvartojimo, stebėjimas 

 



Panaudojimo atvejai: numatytoji priežiūra, 
prietaisų valdymas ir stebėsena, metrologinių 
patikrų planavimas 

 



Metrologinių patikrų bei skaitiklių keitimo planavimas 

 



Panaudojimo atvejai: ataskaitos, analitika, 
duomenų įžvalgos pagal poreikį su pasirinktu BI 
įrankiu 

 



Dirbtinis intelektas 
duomenims suteikia 
pridėtinę vertę ir 
spartina procesus 
x10+.  

 

Vystomas sprendimas, 
kad sistemos 
naudotojai galėtų 
savo algoritmus 
naudoti duomenų 
įžvalgoms. 

 

 



Axioma Servisas vysto sprendimą, kuris remiantis miesto objektų elgesio įžvalgomis 
prognozuos miesto šilumos poreikį artimiausioms valandoms ir taip padės mažinti 
energijos švaistymą bei optimizuoti šilumos tiekimo tinklo kaštus.  

 



- 10-15% duomenų 
surinkimo kaštai su LoRa 

 

-60% biudžeto su SaaS 

x3 pigiau su Cloud analytics 

x10 sparčiau su AI 

 



Ačiū. 



www.axiomaservice.com 

service@axioma.eu  

CONTACT US 

Edgaras Adomaitis 
Plėtros departamento direktorius 
edgaras.adomaitis@axioma.eu 
+37065014333 
 
 

Jonas Kisnierius 
Telemetrijos sistemų padalinio vadovas 
jonas.kisnierius@axioma.eu 
+37066313810 
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