
 

 

 

OSCnetiQ – Sběr dat měření kvality elektrické energie z elek-
troměrů protokolem DLMS 

OSCnetiQ je součástí energetického managementu provozovatele energetického zařízení. Zajiš-
ťuje nezávislý přístup k aktuálním informacím o toku a kvalitě elektrické energie obchodované 
s jeho smluvním partnerem a lze ho využít i pro on-line řízení sledovaného energetického zaří-
zení. 

OSCnetiQ v kostce: 

� určen pro provozovatele energetických zařízení 

nebo jejich soustav  
� nabízí nezávislou cestu k získání aktuálních in-

formací o toku a kvalitě obchodované elek-
trické energie 

� je tvořen distribuovanými koncovými stanicemi 
a jedním či více centrálními systémy 

� investičně nenáročný, využívá existující elek-

troměry obchodního nebo bilančního měření 
� umožňuje dálkové ovládání sledovaného ener-

getického zařízení 

 

Elektroměry jako zdroje dat 

Zdrojem dat pro OSCnetiQ jsou stávající průmyslové 

elektroměry disponující rozhraním s protokolem 
DLMS – např. elektroměry Landis+Gyr, typ E650 

ZMD300xT. Elektroměry této třídy jsou schopny mě-
řit kromě základních veličin (napětí, proudy, ener-

gie) také veličiny popisující kvalitu sítě (frekvence, 

fázové úhly, harmonická zkreslení, záznamy mimo-
řádných událostí). 

Odečítání dat z elektroměru protokolem DLMS nijak 
neovlivňuje původní funkce elektroměru ani jeho 

komunikaci s nadřízeným centrem správce měření 
(distribuční soustavy). 

Koncové stanice 

Distribuovaná část OSCnetiQ je tvořena koncovými 

stanicemi - malými PLC automaty umístěnými v blíz-

kosti sledovaných průmyslových elektroměrů. Každý 
PLC automat obsluhuje následující rozhraní: 

� až 4 linky RS485 pro lokální DLMS komunikaci 
s elektroměry 

� rozhraní pro komunikaci s centrem OSCnetiQ: 
průmyslový protokol MODBUS, IEC 870, SOAP, 

HTTP atd. Komunikační rozhraní je realizováno 
sériovou linkou RS485/232 (metalický kabel či 

GPRS) nebo TCP/IP (LAN, WiFi nebo GPRS). 
� WEB rozhraní pro vzdálený přístup – konfigu-

race, sledování stavu 

Přenos dat probíhá v reálném čase. Stanici lze při-

pojit k více centrům (např. při zdvojení funkce cen-
tra). 

Obsahuje binární vstupy a výstupy pro dálkové ří-
zení a monitorování energetického zařízení. 

Další funkce koncové stanice: 

� Konfigurace seznamu přenášených veličin dle 

požadavků uživatele 
� Krátkodobá archivace měřených veličin pro pří-

pady rozpadu spojení s centrem 
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� Verifikace měřených veličin - pro případy ztráty 
komunikace s elektroměrem 

� Možnost definovat jednoduché uživatelské al-
goritmy, které na základě měřených veličin a 

zadání z centra ovládají přes binární výstupy 

energetické zařízení (zpravidla odpojení/připo-
jení) 

Firma OSC nabízí také samostatné dodávky konco-

vých stanic do systémů podporujících výše uvedené 
komunikační protokoly. 

Centrum 

Centrum OSCnetiQ je programový nástroj firmy OSC 

a.s. pracující pod operačním systémem Windows. 

SW Centrum OSCnetiQ lze konfigurovat podle po-

třeb uživatele. Systém je postaven na SW 

PROMOTIC firmy MICROSYS a OSCART/DIGRAST 
firmy OSC. Jde o systém typu SCADA, který nabízí: 

� Archivace všech položek (hloubka archivu v ro-
cích) 

� Vyspělé grafické rozhraní - obrazovky aktuál-
ních stavů, znázornění bilančních a historických 

hodnot v grafech. 
� Implementace sofistikovaných algoritmů pra-

cujících v reálném čase –lze je vytvářet i ve 

skriptovacích jazycích VBscript, JAVAscript. 
Tyto algoritmy jsou definovány firmou OSC 

nebo přímo uživatelem. 
� Plnohodnotné zálohování. Centrum OSCnetiQ 

lze zdvojit. Implementované funkce zajistí au-
tomatickou obnovu data chybějící po odstávce 

z druhého systému, popřípadě zjistí jeho stav. 

 

 

 

 

Společnost OSC, a.s., pokrývá svou podnikatel-
skou aktivitou oblast výroby a rozvodu elektrické 

energie a tepla. Poskytuje široké spektrum inže-
nýrských služeb, servisní a poradenské služby. 

Formou komplexní dodávky na klíč dodává sou-
bory technických prostředků pro moderní systémy 

řízení, zpracování a přenosu informací, simulační 
systémy a vyvíjí speciální elektronické prvky a za-

řízení. 
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