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Proiecte pilot

DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA –
PREZENTARE CONTORIZARE INTELIGENTA
Sistemul AMM & Beneficii: Situația la sfârșitul proiectului
1. Implementare pilot de către DEO 2012-2013
Server de aplicații și server de baze de date
 1.3 mii contoare, modernizare rețea si contoare
montate in afara proprietății clientului
Contoare monofazate și trifazate cu modul PLC
 10 PT cu 10 trafo
 5 zone: 2 zone urbane și 3 zone rurale
 Rezultate cheie:
• Rata citirii: 95,4%
• timp dec./rec.: <2 min.
Concentrator de date PLC
2. Prelungirea pilotului DEO 2013-2014
 13 mii contoare
 38 PT cu 42 trafo
 4 zone: 2 zone urbane și 2 zone rurale
 Rezultate cheie:
• Rata citirii: 94,6%
Avantajele contorizării inteligente pentru client
• timp dec./rec.: <2 min.
 Precizie mare pentru citirea contoarelor;
3. DEO pilot 2015
 Reconectarea clientului la distanță în timp scurt;
 20 mii contoare
 Facturarea lunară pe baza valorii reale citite pe contoare;;
 87 PT
 Posibilitatea de a analiza profilul de sarcina pentru a obține eficiența
 2 zone: 1 urban și 1 rural
energetică;
 Rezultate cheie:
 Posibilitatea de a identifica rapid contoarele defecte și de a reduce
• Rata citirii: 95,2%
numărul perioadei de funcționare defectuoasă;
• timp dec./rec. < 1,5 min.
4

PROIECT BPL IMPLEMENTAT IN DEO

1. Implementare pilot de către DEO 2016
 62 contoare, fara modernizare rețea
 1 PT cu 1 trafo
 Zona mediul rural
 Rezultate cheie:
• Rata citirii: 98,38% la 15 minute.
• timp dec./rec.: <30 secunde

 Avantajele tehnologiei BPL:
• Viteza crescuta in transferul datelor;
• Stabilitatea retelei de comunicatii;
• Posibilitatea de acces la date in timp aprope real;
• Robustete crescuta;
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ACEEAȘI TEHNOLOGIE A FOST UTILIZATĂ ÎN TOATE CELE 3 PROIECTE

PILOT CU MODERNIZAREA CONTINUĂ A SISTEMULUI ARGUS (1/3)
Modemul PLC
 Disponibil atât monofazic cat si trifazic
 Limitele temperaturii de functionare:: -40 ... +85°C
 Interfața de comunicație este în conformitate cu CENELEC EN 50065-1 and IEC 1334-5-1: Spread Frequency Shift
Keying (S-FSK)
 Protocolul de comunicație folosit între modemul PLC și Concentratorul de date este DLMS (IDIS)
 Modemul PLC comunică cu un contor monofazat printr-o buclă de curent și cu un contor de trifazic printr-o interfață
RS 232. Protocolul de comunicație este conform EN 62056-21
 Detectarea automată a configurației rețelei PLC conform standardului EN 61334-4-511 (protocolul CIASE)
 Orice modem PLC poate acționa ca un repetor în sistem; pot exista până la 8 niveluri de repetoare în sistem
 Firmware-ul modemul PLC poate fi actualizat de la distanță
 Permite scrierea programului tarifar și a parolelor de acces în contorul atașat
 Modemurile PLC montate împreună cu contoarele monofazate sunt echipate cu releu de conectare / deconectare
(90A, maxim 106 comutari)
 Poate fi instalat ulterior la orice contor compatibil cu acesta
 Date stocate:
• Profilul de sarcina (144 zile cu rezoluție orară; rezoluția este programabilă)
• Indicele energiei active și reactive importate și exportate
• Tensiuni, curenți și factori de putere pe toate fazele
 Autocitiri (ultimele 12)
• Marca de timp
• Indicele energiei active și reactive importate și exportate
• Indici tarifari
• Cerere maximă și marcaj de timp
• Tensiuni, curenți și factori de putere pe toate fazele
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ACEEAȘI TEHNOLOGIE A FOST UTILIZATĂ ÎN TOATE CELE 3 PROIECTE

PILOT CU MODERNIZAREA CONTINUĂ A SISTEMULUI ARGUS (2/3)
Concentratorul de date
 Oferă canale de comunicație diferite serverului central
 Este format din:
• PC-uri industriale
• Procesor AMD LX800, dedicat soluțiilor încorporate (consum redus de energie: 20W)
• Sistem de operare: Windows XP încorporat
• Baza de date: Microsoft SQL Server Express
• Temperaturile de funcționare garantate de producător: între -25C și +75C (testate până la -30C)
• Modem PLC trifazat
• Modem GSM / GPRS (opțional)
• Alimentare cu energie
• UPS (permite funcționarea 24h fără alimentare)
 Funcționalitate:
• Citește date de la modemurile PLC alocate
• Trimite comenzi către modemurile PLC
• Sincronizează ceasul modemului PLC
 Un concentrator poate avea până la 800 de contoare alocate
 Permite actualizarea la distanță a firmware-ului modemului PLC
 Permite scrierea programului tarifar și a parolelor de acces în contoarele sale alocate
 Detectarea automată a configurației rețelei PLC conform standardului EN 61334-4-511 (protocol CIASE)
 Canale de comunicație cu sistemul central
• GSM/GPRS
• Fibra optica
• Ethernet
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ACEEAȘI TEHNOLOGIE A FOST UTILIZATĂ ÎN TOATE CELE 3 PROIECTE

PILOT CU MODERNIZAREA CONTINUĂ A SISTEMULUI ARGUS (3/3)
Echipamente de teren AMM
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CONFIGURAREA SOFTULUI ARGUS SE FACE PENTRU
GESTIONAREA STRUCTURII SISTEMULUI
AMM HES – Config ARGUS


Permite configurarea structurii sistemului AMM



Date configurabile:
•

Parametrii de comunicare pentru concentratorii PLC și
contoarele de balanță

•

Locația elementelor sistemului

•

Datele consumatorilor, locațiile consumatorilor

•

Planuri tarifare

•

Parole de acces pentru contoare



Importuri informații SAP prin intermediul fișierelor Excel: date
despre clienți, locații ale clienților



Pot fi importate date privind consumatorii sau locațiile geografice
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MONITORIZAREA ARGUS ESTE SISTEMUL CARE PERMITE
UTILIZATORILOR SĂ OPEREZE CONTOARELE INTELIGENTE
MONITORIZARE AMM HES – ARGUS
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Oferă achiziția de date:
•

Parametrii contorului de balanța

•

Starea contorului - conectat / deconectat

•

Evenimente

•

Autocitiri

•

Profil de sarcina

•

Valori instrumentație

•

Ceas

Comenzi furnizate:
•

Deconectare/ reconectare contoare PLC

•

Citiri valorile instantanee

•

Permite actualizarea planurilor tarifare, modificarea
parolelor contoarelor de către utilizatorii autorizați

•

O comandă poate fi trimisă unui contor sau unei liste de
contoare

HĂRȚILE ARGUS AJUTĂ LA URMĂRIREA INSTALAȚIILOR ȘI
UTILIZATORILOR SISTEMULUI IN VEDEREA GESTIONARII
SISTEMULUI
AMM HES – Harti ARGUS
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ARGUS WEB ESTE FOLOSIT PENTRU GENERAREA DE RAPOARTE FOLOSIND
TOATE DATELE PROVENITE DE LA CONTOARE INTELIGENTE

AMM HES – ARGUS Web (Rapoarte)


Acces prin rețea sau prin internet



Interfață dinamică, intuitivă și ușor de utilizat



Export rapoarte in format Excel sau PDF



Exportarea graficelor în format PDF



Rapoarte :



•

Balanța sintetica și analitica

•

Analiza consumului

•

Istoricul conectărilor

•

Istoric comenzi

•

Profil de sarcina

•

Valori instrumentație

•

Tipuri profil sarcina

•

Evenimente de sistem

•

Contoare integrate

•

Localizare contor

(Drepturi) administrare utilizatori
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•

Administrare

•

Configurare

•

Deconectare

•

Sincronizare ceas

SOLUȚIA CEZ DISTRIBUȚIE IMPLEMENTATĂ PRIN RĂSPUNSUL
PILOTULUI AMM LA CERINȚE DE REGLEMENTARE
Prezentare generală implementare AMM
Dificultăți de implementare
 Perturbări ale rețelei de JT datorate echipamentului companiei de telecomunicații și dispozitivelor clientului
 Diafonie intre PT-urile vecine, conducând la contoare văzute simultan de mai mulți Concentratori de Date (în loc de o relație 1-la-1) și
perturbări de la un DC la altul
 Contacte imperfecte in rețeaua de JT care afectează semnalul de la DC la contor (care conduc, de asemenea, la pierderi tehnice)
 Întreruperea comunicării operatorilor de telefonie mobilă care afectează transmiterea datelor
 Lipsa accesului pentru înlocuirea contorului
 Spațiu insuficient pentru montarea echipamentelor AMM în instalațiile vechi existente
 Pierderea comunicării cu contoare datorită clienților care deconectează deliberat sediul prin siguranțe BMP
 Erori de mapare a clientului
 Probleme in montarea contorului

 Lacune ale echipamentelor furnizorului
 Inconsecvențe de reglementare
 Lipsa accesului pentru montarea echipamentelor în cazurile în care PT se află pe proprietatea clientului
 Mult timp pentru autorizațiile de construire

Concluzii cheie după implementare
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Sistemul este compatibil cu cerințele DEO și de reglementare
Rata citirilor este de aproximativ 95%
Deconectări / reconectări de la distanță – imp bun de <2 minute
Pot fi colectate Curbe de sarcina - conform cerințelor legale referitoare la clienții eligibili
Balanțele energetice locale furnizează date pentru identificarea zonelor (PT) cu furturi
Evoluție pozitiva a reducerii CPT
Pentru zonele cu un nivel foarte ridicat de CPT, ar trebui luate în considerare și alte soluții tehnice

ROLLOUT 2015 A LUAT ÎN CONSIDERARE LECTIILE ÎNVĂȚATE DIN
PILOTUL ANTERIOR PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR

Implementare 2015
 Zone largi închise între străzile principale selectate (fără traversarea
rețelei)
 Maparea SAP verificata cu distribuirea adreselor și corecția la nivel înalt

Mapare

 Schema rețelei de JT stabilita pentru fiecare PT selectat și hărțile au fost
întocmite cu o definiție clară a graniței și informații SAP detaliate pe
spate
 Au fost stabilite limite pentru fiecare PT și fiecare stâlp, scară, nișă sau
bloc de locuințe in zona marcata vizual
 Concentratoarele de date și repetoarele au fost montate înainte de
instalarea contoarelor

Pași de
implementare

 Întâlniri cu electricieni ținute pentru prezentarea pașilor de implementare
și distribuirea hărților
 Montarea contoarelor a pornit de la PT către fiecare limita folosind BMCuri și s-a stabilit fluxul informațional detaliat
 Monitorizarea configurației săptămânale cu corectarea imediată a
erorilor
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AGENDA

2. Mini proiecte pilot PRIME & G3
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INTRODUCERE
› Mini proiectele pilot DEO contorizare inteligenta sunt o continuare a evaluării contorizării inteligente din
2016
› Acest document prezinta rezultatele mini proiectelor pilot de contorizare inteligenta desfășurate în zona
Craiova în perioada ianuarie - martie 2017.
Principalele obiective:
•
•
•

Testare tehnologii moderne OFDM PLC (Prime și G3) și comparare cu actualul S-FSK
(proiectele pilot au avut loc începând din 2012)
Demonstrare interoperabilitate DC <-> contoare între furnizori
Confirmare și actualizare analiza cost-beneficiu pregătită pentru CEZ România în faza 1

SELECȚIA ȘI EVALUAREA FURNIZORILOR
 Cerințe tehnice generale (cerințe extinse de conformitate privind
contoarele, DC și general)
Furnizor

ZIV

ADD

Sagemcom

X

X (partial,
interopera
biolitate)

Elster

Circutor

Cele mai importante criterii in selectarea furnizorilor:
 Disponibilitatea de a oferi tehnologia de comunicatie NB-PLC
PRIME si/sau G3,
 Disponibilitate de a oferi un mini pilot gratuit,
 Deținerea certificatului RO BRML (energie reactivă)
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PRIME
G3

X

X

X (doar
DC)

X

ZONA INSTALARE MINI PROIECTE PILOT
 182 contoare ADD (151 instalate) măsurarea consumului

 127 (126 instalate) contoare Elster , măsurarea consumului
 16 (16 instalate) contoare ZIV, plasate în cutii mari (contoare 4 X 4 )
 16 (16 instalate) contoare Sagemcom, plasate în cutii mari (contoare
4X4)
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DESCRIEREA METODOLOGIEI DE TESTARE
› TESTARE LABORATOR - TESTBOOK LOCAL
 Utilizarea portului optic al contorului - testarea funcționalității de
măsurare și a operațiilor contorului

 Listă extinsă de teste pentru acces la contor de la distanță registre energetice și comerciale, operațiuni contor, informații
despre PLC și actualizări de firmware

› TESTARE LABORATOR – INTEROPERABILITATE
 Executare același testbook la distanță. Prime: Circutor DC cu
contoare Sagemcom/ZIV, ZIV DC cu contor Sagemcom; G3:
Elster DC cu contor Sagemcom

› TESTARE IN TEREN – REMOTE TESTBOOK
 Executare același testbook la distanță pe 3 contoare selectate cu
atenție per furnizor: contor aproape de DC, contor departe de
DC și contor care acționează ca repeater

› TESTARE IN TEREN – TESTE OPERATIONALE
 Simulare operație reală
programarea sarcinilor

de

contorizare

inteligenta

cu

› TESTARE IN TEREN – TESTE DE PERFORMANȚĂ
 Verificare performanța sistemului

› TESTARE
IN
TEREN
INTEROPERABILITĂȚII

-

TESTAREA

 Repetarea testelor de interoperabilitate din laborator în teren
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Prime si G3 testbooks

Proces Test

› TESTARE LABORATOR - TESTBOOK la distanta

›





TESTSET 01.LOCAL
Drepturi de acces (AR)
Alarmă "Detectarea fraudei" (AF)
Registre energetice(ER).
Operatia de conctare si deconectare (CD)

›











TESTSET 01. LA DISTANTA
Registre Energetice (ER)
Parametri contoare (MP)
Definire contract (CD)
Rapoarte probleme tesiune (VF)
Evenimente contoare (ME)
Evenimente Concentrator (CE)
Intruder Equipment in PLC (IE)
Base Node PLC Information (BN)
Operație conectare /deconectare (CD)
Actualizare Firmware contor (MF)

TEHNOLOGIA PRIME– REZULTATE TESTE
Rezumat KPI:
› KPI 1 – DURATA TOTALĂ A STARILOR SI NUMARULUI DE
DECONECTARI
– ADD: procent foarte mare de timp în care contoarele au fost înregistrate
(>99%)
– ZIV: procent scăzut de timp în care contoarele au fost înregistrate (88,5%)

› KPI 2 – STABILITATEA TOPOLOGIEI
– ADD: procent mediu al nodurilor de comutare (16%). Nu sunt necesare filtre
– ZIV: procent ridicat al nodurilor de comutare (30%) Rețea PLC foarte instabilă.
Două filtre necesare,

› KPI 3 – COMUNICAȚII
– ADD: Poate fi presupusa disponibilitatea comunicațiilor pentru toate
dispozitivele instalate >95,5%.
– ZIV: disponibilitatea comunicațiilor aproximativ 90%

› KPI 4 – APPLICATION DATA
– ADD: 99,94% într-o perioadă de 24 de ore și 100% intr-o perioadă de 48 de
ore.
– ZIV: 100% rata de succes pentru un profil de sarcina incremental pentru 15
minute, profil de sarcina zilnic și valori absolute de facturare zilnice

› OBSERVAȚII
– Chiar dacă aplicarea indicatorilor KPI a fost similara în ambele proiecte pilot
(ADD și ZIV) în ambele cazuri apropiindu-se de 100%, KPI-urile globale ale
pilotului ZIV au fost grav afectate de condițiile de zgomot existente.
– Pentru a evita efectul negativ al zgomotului PLC, a fost necesară ajustarea
specifică a reglajului la PRIME 1.3.6. Pentru lansarea pe plan național, se
recomandă ca DEO să testeze performanța zgomotului in PRIME 1.4.
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TEHNOLOGIA PRIME– REZULTATE TESTE
TESTAREA INTEROPERABILITĂȚII

TESTE IN LABORATOR
›Testarea interoperabilității PLC PRIME în laborator a
fost de 100% reușită în următoarele configurații
(utilizând modelul standard de date T5 din Spania):
- ZIV DC cu contoare ZIV si Sagemcom
– Circutor DC cu contoare ZIV si Sagemcom
TESTE IN TEREN
›Testarea interoperabilității PRIME PLC pe teren a
avut succes în următoarele configurații, cu o
combinație a două modele de date (modelul spaniol
T5 și modelul de date polonez):
– ZIV DC cu contoare ZIV, Sagemcom si ADD
›contoarele ADD au reușit să se înregistreze la
nivelul DLMS în DC, însă ar trebui să fie necesară o
reglare fină datorită diferențelor mici între cele două
modele de date
CONCLUZII
›Testele au demonstrat o interoperabilitate reușită
pentru patru furnizori PRIME (ADD, Circutor,
Sagemcom și ZIV)
›Testarea in laborator și coordonarea timpurie a
opțiunilor de securitate privind utilizatorii și parolele
sunt necesare pentru o interoperabilitate reușită
20

TEHNOLOGIE G3– REZULTATE TESTE
REZUMAT KPI:
› DISPONIBILATE MEDIE ZILNICA A APPLICATION
DATA
– Elster: 99.88% (95.12%) (2 – 8 martie)
– Sagemcom 100% (21 to 28 martie)

› DISPONIBILATE MEDIE ORARA A COMUNICATIEI
– Elster: 97.65% (7 zile)
– Sagemcom 95% (5 zile)

› DISPONIBILATE MEDIE ZILNICA A COMUNICATIEI
– Elster: 98.22% (7 days)
– Sagemcom 94.55% (5 days)
NOTA: din cauza numărului redus de contoare
Sagemcom disponibilitatea rezultata este mai mică
decât Elster

› TOPOLOGIE PLC
– Completa și stabila cu nivelurile de zgomot existente
– Nu sunt necesare filtre în mini proiectele pilot
– pentru lansarea în masă, este încă rezonabil să
presupunem <1% din filtre

21

TECHNOLOGIE G3– REZULTATE TESTE
TESTARE INTEROPERABILITATE
› INTEROPERABILITATEA E2E
– OK: conectivitate PLC
› Contoarele Sagemcom au înregistrat in Elster
DC dupa furnizarea PSK
– OK: Conectivitate publică pentru clienți
› Contoarele Sagemcom au fost citite de Elster
DC. Nici o securitate nu a fost aplicată
– OK: asocierea și conectivitatea clientului citit
› Citirea a fost executată cu instrumentul DLMS
al Elster.
– NU A REUSIT: Gestionarea citirilor în eiServer
› Integrarea contoarelor Sagemcom în Elster
eiServer necesită adaptarea modelului de date.

› OBSERVAȚII
– Interoperabilitatea a fost parțial reușită datorită
diferențelor de model de date dintre Elster (IDIS) și
Sagemcom (Linky)
– Înainte de a trece la lansarea în masă, este necesară
definirea complete a modelului de date și a definirii
testului de interoperabilitate
› Aliniere model de date conform IDIS și sprijinire
cazuri principale de utilizare
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OBJECT LIST RETRIEVED WITH PUBLIC CLIENT

METER SERIAL NUMBER RETRIEVED WITH
READ CLIENT

CONCLUZII DIN EVALUAREA TEHNOLOGIEI
LECȚII ÎNVĂȚATE

› IMPORTANȚA TESTĂRII IN LABORATOR
 Permite izolarea funcționalității și a performanțelor de
potențiale interferențe datorate testelor reale pe teren
 Este deosebit de importanta o soluție de contorizare
inteligenta cu mai mulți furnizori (interoperabil)
 Testarea în laborator trebuie să includă:
- Testarea conectivității (atât PLC cât și celulară). cest
lucru va evita vizitele inutile pe teren
- Testarea aplicațiilor. Înțelegerea și reglarea fină a
modelului de date selectat, configurarea optimă,
stocarea și transportul către sistemele informatice
CEZ
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› PREGĂTIRE PENTRU
INSTALARE IN TEREN
 Capacitățile de auto-înregistrare ale
contoarelor trebuie să fie susținute de
tehnologia selectată
 Indicare vizibilă clară atunci când
instalarea se efectuează corect și
contorul este înregistrat cu succes
 Planificare pentru montarea pe teren:
DC trebuie instalat înaintea contorului,
pre-integrat și preconfigurat
 Convenire asupra configurației implicite
a DC si a contorului

CONCLUZII DIN EVALUAREA TEHNOLOGIEI
LECȚII ÎNVĂȚATE

› DEFINIREA ȘI UNIFICAREA
MODELULUI DATELOR

› EXPLORARE PRIME 1.4, posibil INCLUSIV
BANDA FCC

 Când se introduce interoperabilitatea, toate
componentele soluției trebuie să
implementeze același model de date:

 Folosind un analizor de spectru furnizat de ADD,
am măsurat nivelele anormal de ridicate ale
zgomotului PLC în rețeaua JT din zona PT367
 Nu există nicio diferență majoră între nivelul
zgomotului din banda Cenelec A (3-95KHz) și
banda FCC (10-490KHz), dar totuși merită
explorarea performanțelor bandelor t mai mari
 PRIME 1.4 include noi caracteristici de robustețe și
alocare extinsă a benzii, care se pot dovedi utile în
lansarea la nivel național

Specificarea diferiților clienți de autentificare
Mecanisme de securitate care trebuie puse în aplicare
Model de informații de consum
Model de informații de facturare
Jurnale de evenimente alarmă și erori
Comenzi, jurnale, model obiect
conectare/deconectare releu
Altele: informații SAP, dispozitiv ID, sincronizare ceas,
obiecte de actualizare firmware, configurare afișare
etc.

-

 Acceptați și unificați parolele utilizate pentru a
accesa contoare de la diferiți furnizori
 Definire model de date bazat pe modele de
date interoperabile existente (cum ar fi IDIS
sau T5), care ar trebui să fie solicitate de la
furnizorii de contoare/DC/MDC in RFx
-

Verificare E2E: Recomandarea de a configura un
mediu de testare și certificare în cazul în care este
definit un nou model de date
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CONCLUZII DIN EVALUAREA TEHNOLOGIEI
LECȚII ÎNVĂȚATE
› Zgomotul PLC în rețeaua JT


În mini proiectele pilot s-au găsit niveluri in general
acceptate de zgomot pe teren



Probleme sporadice ale zgomotului au fost identificate în
zona ZIV



Zgomotul PLC a fost măsurat utilizând analizorul de zgomot
PBN furnizat de ZIV și soful numit Prime manager



Nivel ridicat de zgomot detectat în prima clădire (200m de
la DC) și ultima clădire (400m de la DC)



Principala sursa suspectată de zgomot este o sursă de
energie degradată produsă de DiGi

› Concluzii




Nivelul de zgomot în zona ZIV este semnificativ mai
mare fata de alți mini-piloți. Motivul este reprezentat
de dispozitivele DiGi.


Filtrele au ajutat la rezolvarea problemei



Injecția cu o singură fază are o performanță mai bună
datorită efectului de diafonie

Soluțiile altor furnizori au fost testate în aceeași zonă
zgomotoasă:


ADD: cu două filtre și fără reglaj fin  contoarele nu au
fost vizibile



Sagemcom (G3): cu un filtru în clădirea 1 și reglaj fin 
toate contoarele au fost vizibile

După instalarea filtrului în clădirea 1
Înainte de a instala filtrul în prima clădire
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CONCLUZII DIN EVALUAREA TEHNOLOGIEI
LECȚII ÎNVĂȚATE

› AVANTAJUL WEBGUI IN DC
 Recomandare pentru un DC GUI flexibil și un HES
puternic atunci când se doreste lansare în masă
 DC GUI este foarte util în timpul instalării DC pe tern
și pentru testarea în laborator înainte de instalarea
pe teren
 În cazul problemelor de conectivitate celulară, poate
fi utilizată interfața de configurație locală a DC
(Ethernet)
 ADD, Elster, ZIV, Circutor oferă interfață web locală,
Sagemcom poate fi accesat numai prin HES
 Într-o implementare națională, utilizarea HES (sau
MDC) este obligatorie, conexiunea la IP a fiecărui
DC nu este practică

› MONITORIZAREA
PLC IN TIMP
APROPE REAL







Posibilitatea
citirii
contorului variază foarte
mult în timpul zilei
Zgomotul echipamentelor
clienților
și
al
telco
influențează citirile
Importanța este evidentă
atunci când comenzile la
cerere sunt trimise la
contor și se așteaptă un
răspuns rapid
Pentru KPI-urile la cerere vizibilitatea în timp real
este necesară

› Concluzii
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Recomandarea este de a
completa harta IT a CEZ
cu
NMS
suplimentar
(Network
Management
System)
Acest NMS poate face
parte din MDC (nu comun)
sau dintr-un sistem separat
(de obicei)

Disponibilitate contro într-o
fereastra de 42 de minute, cu
o perioadă de eșantionare de
1 min

AGENDA

3. Prezentare strategie
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IMPLEMENTAREA STRATEGIEI IN 2018-2020

Implementarea contorizarii inteligente
Subiectul principal
Selecția zonelor cu prioritate ridicată în implementare pe baza analizei criteriilor multiple pentru implementarea
planificată în perioada 2019-2028
Este necesara tehnologia Prime și un model specific DATE pentru toate contoarele implementate în roll-out..

Definire modus operandi (proceduri, organizare, logistică etc.) pentru preinstalare, instalare și post-instalare

Pregătire strategie de implicare a clienților înainte, în timpul și după instalare

Definire registrul de riscuri și acțiunile de atenuare propuse
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IMPLEMENTAREA STRATEGIEI IN 2019-2028
Strategie prioritizare implementare contorizare inteligenta
Valcea

Arges

Strategie de prioritizare
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13

13
11

7

0

4

1

0

Mehedinti

0

8

0

1
1
0

0

0

5

4

Gorj

5
3

Olt
12

Dolj

0

9

4

11

5
2

3

Teleorman
7

10

5

1

1

2
7

8

0

8

Legend
Priority 1 Zones for Smart

Urban area

Priority 2 Zones for Smart

Rural area

Analiza pe baza mai multor criterii aplicată PT-urilor ia în
considerare :
• Valoarea Beneficiilor cuantificabile;
• Valoarea cheluielilor CAPEX
• Valoarea chelutielilor OPEX
Pe baza acestor criterii s-a realizat o analiza costbeneficiu si s-au prioritizat PT-urile a caror analiza costbeneficiu a reiesit pozitiva.
 Cf. lectiilor invatat, sunt necesare criterii suplimentare
pentru gruparea PT-urilor pozitive pe zone, în funcție de:
• Nr consumatori: limitat la aproximativ 4000 de
consumatori, în funcție de mediul urban / rural
• limitele fizice clar definite (cum ar fi căile ferate,
râurile sau bulevardele)
• PT-urile incluse pe deplin într-o zonă (adică toți
consumatorii unui PT trebuie să facă parte din
aceeași zonă)

Priority 3 Zones for Smart

2019
10k contoare
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2020
71k contoare

2021
83k contoare

2022
82k contoare

2023
84k contoare

2024
61k contoare

2025-2028
208k contoare

SOFTWARE CA PARTE A STRATEGIEI SMI
IMPLEMENTARE APLICATII MDC & MDM

• Este un HES universal ce va fi utilizat de catre DEO pentru colectarea datelor de la
toate tipurile de contoare existente si viitoare

Meter Data
Collector
(MDC)

• Functionalitati primare ale MDC:
• Managementul echipamentelor inteligente (contoare, DC, repetoare, filtre)
• Parametrizarea contoarelor de la distanta
• Gestionarea datelor privind comunicatia
• Deconectare/Reconectare de la distanta
• Actualizare firmware

• Este o aplicatie destinate gestionarii datelor de masurare cu functionalitati avansate
de validare, estimare si editare a datelor
Meter Data • Functionalitati primare ale MDM:
• Acceptarea si incarcarea datelor legate de consum
Management
• Validare, Estimare si Editare a datelor
(MDM)
• Gestiunea Comenzilor legate de Operatiuni de Masura
• Gestiunea evenimentelor de masura
• Exportul capabilitatilor de analiza de date si predictive
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