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Уважаеми Дами и Господа, 

От името на Ре Енерджи и лично от своя опит с устройствата за мониторинг, предоставяни от Енергомонитор, бих желал да споделя 

впечатленията си от тези продукти. 

Накратко: 

С продуктите на Енергомонитор се работи бързо, лесно и удовлетворително; системите са практически надеждни и точни в широк диапазон 

на измерване; прилежащият софтуер с визуализации е интуитивен, информативен, изчистен и естетичен. По такъв начин, тези системи 

разширяват кръгозора както на потребители, така и на проектанти и изпълнители към един нов начин на възприятие на технологиите. Това 

дава възможност за решения и оптимизации от едно различно и иновативно естество. 

В детайли: 

Внедрявали сме устройства за мониторинг на електропотребление както в малки обекти от порядъка на 100 кв. м., така и в големи обекти 

от порядъка на хиляди квадратни метри. Следили сме мощности в обхват от десетки ватове до десетки хиляди ватове, вариращи в целия 

такъв диапазон. Устройствата предоставят адекватна стойност на измерванията (сравнявана с документации на консуматори и агрегати), в 

практически изключително висока честота на измерване. Това позволява абсолютен и относителен анализ покриващ необходимите 

релевантни времеви периоди – от десетки минути до десетки месеци. 

По време на вграждане на устройствата в съществуващи обекти на измерване, особено улеснява факта, че токовите трансформатори не са 

монолитни, а раздвижени за обхващане на проводниците без разединяването им от мрежата. Можем да сравним, че не всички реномирани 

производители предлагат това удобство. Една изградена система с устройства на Енергомонитор може неколкократно да се адаптира, 

премества, разширява или редуцира по бърз и безопасен начин, без това да повлиява функционирането на измерваната апаратура. 

Съвети към бъдещи клиенти и партньори от досегашния ни опит: 

- Запознайте се предварително с физическите размери на токовите трансформатори и наличното място и аванса на вече свързани 

захранващи проводници. Трите размера токови трансформатори покриват широк диапазон диаметри на проводниците, но е 

възможно да трябва да се подготвите предварително. 

- Устройство „База“ на Енергомонитор изисква интернет мрежа с DHCP сървър (автоматично задаване на IP адреси). На практика 

почти всички мрежи в днешно време са такива. Възможно е обаче вече изградена мрежа да ползва само статични IP адреси, 

което, доколкото аз знам, не позволява свързване на базата. 

- Разгледайте подробно визуализациите на софтуерното приложение. Дизайнът е изчистен и интуитивен, но крие повече 

възможности от привидните от първи досег. Допълнителните възможности, които ще откриете (графично изобразяване на 

конкретен ден от изминал период, визуализиране на отбрана извадка датчици, адаптиране времевия хоризонт на 

визуализиране – всичко това може да е от голяма полза при анализ и изготвяне на статистика. 

- Случва се, връзката между устройствата и сървърите на Енергомонитор да пропадне в интервал от време от порядъка на няколко 

часа. Причината може да е както в локалната мрежа, така и в сървърите. Това обаче бива известявано по имейл до потребителя. 

- Генерираните експорти на данни от сървърите може да бъде силно детайлен, според вашата заявка за брой сензори и гъстота 

на агрегиране на данните. Възможно е да се наложи допълнителна стъпка с програми за обработка на данни, за да приготвите 

подходящи извадки за вашия анализ и статистика. 

- Комуникирайте с Енергомонитор при възникнали въпроси – хората са отзивчиви и на разположение за спомагане към идеите 

ви и за подобрение на продуктите за мониторинг. 

 

С пожелание за успешна и приятна работа, 

Стефан Антонов, 

 

Инженер Автоматизация 

Ре Енерджи Инженеринг ЕООД 

reenergy-bg.com 


