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Villanyórák leolvasása az interneten 
keresztül 

 

A svájci Flims városában a villanyóra-leolvasóknak új munkakör után kell nézniük: a helyi elekt-

romos művek automatikus, az interneten keresztül az adatokat a központba küldő fogyasztásmérő-

ket szerelt fel városszerte. A korábban félévenként kopogtató leolvasók helyett a készülékek havon-

ta küldik az adatokat, így lehetőség nyílik a havonta pontos fogyasztási adatokat tartalmazó el-

számolás és számla elkészítésére. 

 

Tárgyszavak: fogyasztásmérő; automatikus leolvasás; internet; távvezérlés. 

 
A svájci Flims városában a villanyóra-

leolvasóknak új munkakör után kell néz- 

niük: a helyi elektromos művek automa- 

tikus, az interneten keresztül az adatokat 

a központba küldő fogyasztásmérőket sze- 

relt fel városszerte. A korábban féléven- 

ként kopogtató leolvasók helyett a készü- 

lékek havonta küldik az adatokat, így le-

hetőség nyílik a havonta pontos fogyasztá- 

si adatokat tartalmazó elszámolás és számla 

elkészítésére. 

 

A fogyasztásmérők a kábelhálózatra 
csatlakoznak 
 

Flims kisváros, ezért több városi közműhálózat 

is egy kézben van, így a helyi elektromos mű-

vek (Flims Electric AG) működteti a kommu-

nikációs kábelhálózatot is. Ez megkönnyítette 

a feladatot, mivel az új automatikus fogyasz-

tásmérők kábelmodemeken keresztül csatla-

koznak az internetre. Azokon a távol eső he-

lyeken, ahol nincs kiépítve a hálózat, például a 

síliftek állomásainál, GSM-modem küldi az 
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adatokat a szervernek (1. ábra). A GPRS szab-

vány alkalmazása kis adatcsomagokat és így 

kis kommunikációs költségeket tesz lehetővé. 

Sikeres kísérleteket folytattak a 220 V-os há-

lózat felhasználására is az adatátvitel céljára. 

Itt fontosabb előnyt jelentett a széles sávú kom-

munikáció szolgáltatása a fogyasztó számára; a 

fogyasztásmérők automatikus leolvasása járu-

lékos szolgáltatásként mutatkozott előnyösnek. 

A rendszert a svájci Optimatik GmbH szállítot-

ta és integrálta a hálózathoz [2]. 

Először a nagyfogyasztóknál próbálták ki az új 

technológiát. A szállodák például szívesen 

fogadták az új rendszert, mivel az pontosabbá 

és egyszerűbbé tette a költségek kalkulálását 

és elszámolását: a számlákon akkor jelentek 

meg a költségek, amikor ténylegesen felmerül-

tek, nem fél vagy egy évvel később. Ez az erő-

sen szezonális szállodai ágazatban komoly 

előny. A jégpálya meddőteljesítmény-felhasz-

nálása is szezonfüggő, ennek pontos ismerete 

is fontos előny.  
 
 

 
 

1. ábra A rendszer sémája 
 

kábelmodem fogyasztásmérő 

Router/ 
tűzfal 

tűzfal 

kommunikációs szerver, 
adatbázis

Router 

Com-szerver 

GSM-
modem 

a Flims Electric AG intranetje 

internet 

GSM-modemfogyasztásmérő Com-szerver 

elszámolórendszer 
(IS/E/Abacus) 

GSM 

GSM 

 89



Korszerű energetikai berendezések 
 

 
 

Az úgymond „nehéz” ügyfelekkel is sokkal 

könnyebb szót érteni a pontos havi elszámolá-

sok bevezetése óta, ők korábban gyakran úgy 

érezték, hogy túl magas a villanyszámla, de ez 

csak késve és hosszabb időszakot összevonva 

derült ki. Van sok olyan magánfogyasztó is, 

aki nem szívesen enged idegent a lakásába, 

illetve nyaralók esetében nehéz volt össze-

egyeztetni a leolvasó látogatását és a tulajdo-

nos ottlétét.  

 

Az internetes leolvasás többletköltsége mérőn-

ként kb. 500 CHF, ez azonban a tömeges elter-

jedés nyomán csökkenni fog. Egyre több ma-

gánfogyasztónál is felszerelik az új berendezé-

seket, új építésű házaknál pedig eleve csak 

ezek jöhetnek szóba.  

 

 

Az internet veszélyei 
 

Az érzékeny adatok továbbítása az interneten 

keresztül természetesen biztonsági kockázato-

kat jelent, amelyeket kezelni kell és a lehető-

ség szerinti minimumra kell csökkenteni. A 

két legnagyobb veszélyforrás a hackerek és a 

vírusok. A mérők távoli konfigurálásához jel-

szóra és speciális szoftverre van szükség. Az 

adatok kiolvasását szintén jelszó védi. Az ál-

lomások internetes (IP) címei egy korlátozot-

tan hozzáférhető virtuális magánhálózat alá 

tartoznak. Mindezek a megoldások elegendő 

védelmet nyújtanak a kívülről illetéktelenül 

behatolók ellen.  

 

Egészen más jellegű veszélyforrást jelent a 

fogyasztó esetleges csalárd magatartása, mű-

szakilag nem kizárt ugyanis az, hogy a lakó a 

kábelmodemeket saját internet-hozzáférésre 

használja fel. Ennek kivédésére a sávszélessé-

get olyan alacsonyra állítják be, amely elegen-

dő az adatok kiolvasására, de elveszi a fo-

gyasztó kedvét az illegális internetes kalando-

zásoktól.  

 

 

A villamos energia piacának 
liberalizálása 
 

A piac megnyitásával a városi elektromos mű-

vek monopóliuma megszűnik, a fogyasztó 

onnan veheti az áramot, ahonnan akarja, illetve 

ahonnan jobban megéri neki. A magánfo-

gyasztó valószínűleg nem fog ezzel a lehető-

séggel élni, a nagyfogyasztók esetében ez an-

nál inkább várható: a nagy áruházláncok, or-

szágos hatáskörű bankok esetében a mennyi-

ségi engedmények miatt országos szintű meg-

állapodások és közös szállítók várhatóak, még 

akkor is, ha a helyi szolgáltatók normál árai 

nem magasak. Az új árammérők által szolgál-

tatott adatokat, az ún. terhelésprofilt vagy me-

netrendet a városi elektromos művek köteles 

kiadni az új szolgáltatónak, méghozzá nemzet-
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közileg szabványosított formátumban, például 

az EU Edifact-MSCONS nevű szabványának 

megfelelő módon. Itt persze nyilvánvaló ér-

dekütközések várhatóak, amelyek a folyamatot 

megnehezítik.  

 

 

Továbbfejlesztés – következhetnek 
a vízórák és a gázórák 
 

Ugyanaz a kommunikációs rendszer alkalmas 

további adatok küldésére is, így kézenfekvő a 

többi mért fogyasztású közműszolgáltatás, így 

a gáz és a víz bevonása is. Flimsben egyelőre 

nem használják ki ezeket a szinergiákat, de 

tervezik ezt is. A villamos hálózaton belül 

azonban nemcsak az adatleolvasás, hanem a 

távvezérlés lehetősége is szóba jön. Az első 

ilyen projekt a karácsonyi díszkivilágítás táv-

kapcsolása lesz, mivel ezt is a Flims Electric 

AG telepíti és működteti. A LED-es fényjáté-

kokat számítógép vezérli, de eddig a különbö-

ző üzemmódokat és mintázatokat kézzel, a 

helyszínen kapcsolták át. Az internet itt is jó 

lehetőségeket kínál a helyi manuális kapcsol-

gatás kiváltására, sőt a vezérlő számítógép 

funkcióinak áthelyezésére a vállalat számító-

központjába.  

 

A személyes kapcsolatok 
megszűnésének hátrányai 
 

Távolról sem biztos azonban, hogy a jövőben 

minden mérőt automata fog leolvasni. A leol-

vasó ugyanis a tényleges adatbeszerzésen kí-

vül fontos szociális szerepet játszik, ami falu-

helyen vagy kisvárosban nem elhanyagolható 

szempont. Ő a személyes kapocs a szolgáltató 

vállalat és a fogyasztó között, rá tudja új szol-

gáltatások igénybevételére beszélni a partnert, 

illetve meghallgatja annak esetleges panaszait. 

Ha ügyes, még az éles kritikát is tompítani 

tudja, új szempontokat tud bevetni. A szemé-

lyes kontaktus a vevővel fontos minden szol-

gáltató esetén, nem kivétel ez alól a közmű-

szolgáltatás sem.  

 

Összeállította: Kis Miklós 
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