
MEANINGFUL SMART 

Viziunea AEM asupra rețelelor și 

contorizărilor cu adevărat inteligente  



Beneficiarii au nevoie de energie:  
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Tot timpul 
Sigură în exploatare 

Pe care să și-o poată permite 

Pentru care plătește prețul corect Durabilă și prietenoasă cu mediul 

Pe care o poate cogenera 



Contorul mai mult decât un instrument de măsurare  

a cantității  de energie consumată  
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Motto: " Întotdeauna supraestimăm schimbarea care va avea loc în următorii doi ani și 

subestimăm schimbarea care va avea loc în următorii zece ani. Nu te lăsa lăsat să fii 

adormit de inacțiune.” Bill Gates in cartea The Road Ahead, 1995 

4 

Piață cu tranzacții 
pe cantități relativ 
mari 

2-5 ani 5-10 ani >10 ani 

Noi reglementări în 
piață 
 
Management de rețea 
pe baza tranzacțiilor 
din piață 
 
Microgrid-uri izolate 
local 

Platforme de încărcare a vehiculelor 
electrice la scară mare ce implică 
interoperabilitate și partajare de resurse 
 
Răspândirea la scară largă a microgrid-urilor 
și a automatizării serviciilor implicate de 
aceste rețele (cu aportul tehnologiile IoT) 
 
Tranzacționarea pe scară largă a energiei pe 
principii „de la persoană la persoană” 
eliminând intermediarii și favorizând 
cogenerarea (cu aportul tehnologiilor 
Blockchain) 



Concept integrat de utilizare a informațiilor, comunicațiilor și tehnologiei pentru: 
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Creșterea eficienței 
administrării infrastructurii 

pentru furnizare și distribuție 
utilități: transport, comunicații, 
apă/ gaz/ energie electrică, în 
vederea funcționării în regim 
de continuitate, siguranță și 

securitate 

Utilizarea optimă a tehnologiei 
informației pentru creșterea 

confortului și a calității vieții în 
mediul urban și rural 

Asigurarea unui mediu de viață 
sigur și confortabil membrilor 

comunității prin utilizarea 
inovării și evoluției  

tehnologice, care să contribuie 
la perspectivele de dezvoltare a 

localităților 



• SMART by AEM - soluție ”la cheie” de contorizare inteligentă, produsă și 
gestionată de AEM, în colaborare cu distribuitorii, ce cuprinde:  

• Contoare inteligente 

• Infrastructură de comunicație 

• Sistem central 

• Soluția SMART by AEM răspunde atât nevoilor directe ale distribuitorului, 
cât și vine în întâmpinarea cerințelor consumatorilor 

• Design modular, upgradabil, capabil să vină în întâmpinarea atât a 
cerințelor actuale ale pieței, cât și a trendului pe termen mediu (ex.: 
Smart Grid) 
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Argus – aplicatie 
software pentru 

achizitie, prelucrare 
si raportarea 

datelor energetice 
pentru 

managementul 
consumatorilor / 

furnizorilor  

Argus –
Plaforma 
HW si SW 

SMART 
BY 

AEM 

Argus – 
aplicatie 
pentru 

masurare, 
calculare si 
raportare  

Argus – aplicatie 
pentru 

gestionarea  
deficientelor in 
functioanarea si 
monitorizarea 
parametrilor 

tehnico-
functionali 

Argus-patforma 
inventariere 
componente 
infrastructura 

sistem 
energetic 
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Contor 

Echipament casnic 

Echipament citire 
locala 

HAN 

Furnizor 

Sistem 
central 

Concentrator 

Internet 

SMART HOME 
Interfata 

interschimbabila 

Functionalitati 
SMART 

Modele noi de 
business 



Avantaje pentru distribuitor  
• Stabilirea CPT la nivel de post de joasă tensiune, în vederea identificării și 

reducerii pierderilor 

• Topologie clară a rețelei electrice de distribuție de joasă tensiune, prin utilizarea 
comunicației PLC. Informații detaliate: alocarea pe post, pe plecare, pe fază  
echilibrare mai ușoară 

• Informații detaliate privind calitatea energiei (căderi de tensiune, supratensiuni, 
goluri de tensiune, de scurtă și lungă durată), ce permit identificarea zonelor cu 
potențiale probleme 

• Reducerea necesarului de deplasări în teren, prin: 

• Citirea automată, de la distanță a datelor de facturare și a altor informații 
esențiale (curbe de sarcină, evenimente, alarme etc.) 

• Conectarea și deconectarea de la distanță a consumatorilor 

• Parametrizarea de la distanță (plan tarifar, secvență de afișare, etc.) 

9 



Avantaje pentru distribuitor   
• SMART by AEM va putea oferi tehnologii de comunicație multiple, 

integrate în aceleași echipamente (Data Concentratoare, contoare): 

• 2 canale de comunicație la distanță: 

• PLC (canal de comunicație principal, asigură identificarea 
topologiei rețelei electrice de distribuție) 

• RF: 

• backup comunicație, pentru zone cu perturbații 

• Funcție de „last-gasp” (transmisie a unui ultim mesaj, 
imediat după căderea tensiunii de alimentare)  informații 
rapide în legătură cu avarii în rețeaua de distribuție 

• Poate fi utilizat ca și infrastructură de comunicații pentru 
alte utilități (ex.: citirea contoarelor de gaz). 
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Avantaje pentru distribuitor 

 
• SMART by AEM va putea oferi tehnologii de comunicație multiple, 

integrate în aceleași echipamente (Data Concentratoare, contoare): 

• Canale de comunicație pe rază scurtă 

• Cu contoarele altor utilități (ex.: apă, gaz) prin W-MBUS, ZigBee 
sau alte tehnologii radio 

• Cu un in-home display 

• Cu echipamentele consumatorilor 
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Avantaje pentru distribuitor 
• Contorul inteligent – hub de comunicație local în casa consumatorului 

• Preluarea automată a datelor de la contoarele altor utilități (gaz, apă, energie termică), prin diverse 
tehnologii de comunicație 

• Integrarea cu un in-home display, în vederea afișării tuturor datelor (citite sau colectate) într-un mod 
unitar, simplu de înțeles 

• Posibil model de afaceri nou, de infrastructură de comunicație pentru alte utilități. Punct forte: arie 
de acoperire greu de egalat (practic, întreaga rețea de distribuție a energiei electrice de joasă 
tensiune poate deveni o rețea de comunicație) și creșterea autonomiei contorului de utilități prin 
reducerea puterii necesare la transmisie. 

• Posibilitatea folosirii conexiunii internet a clientului pentru un canal alternativ de comunicație cu 
scopul obținerii unor date cu granularitate mai fină (necesită acordul clientului). 
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Avantaje pentru client 
Contoarele actuale sunt „meaningless smart” – ca să devină cu adevărat „smart” ele trebuie să 
interacționeze cu casa. 

• Smart home, integrată în smart grid: nu consumatorul trebuie să-și schimbe comportamentul, ci casa 
trebuie să răspundă eficient la modul lui de consum 

• Soluția SMART by AEM poate oferi comunicație bidirecțională între contorul inteligent și electrocasnicele 
consumatorilor, permițând astfel: 

• stabilirea momentului optim de consum, în funcție de planul tarifar.  

Acest mecanism oferă și un avantaj distribuitorului, prin echilibrarea în mod natural al consumului pe 
parcursul unei zile. 

• Afișarea pe in-home display a alarmelor trimise de electrocasnice 

• Interacțiunea cu sisteme smart hub de tipul  

(Google Home Hub, Amazon Echo, Samsung Smartthings, Xiaomi hub) 
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Avantaje pentru client 
 

• Implementarea unei interfețe standardizate de comunicație cu 
echipamentele locale (ex.: electrocasnice) deschide o nouă piață, în care 
distribuitorul poate avea rol de certificare al produselor compatibile 

• Analizele automate ale consumului, bazate pe datele culese prin 
intermediul contoarelor inteligente, precum și controlul automat, de la 
distanță, pot influența comportamentul consumatorilor, contribuind 
astfel la apariția unor noi servicii pentru consumatori. 
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Vă mulțumim! 


