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Abstrakt 
 
Tato diplomová práce se zabývá srovnáním klasických elektroměrů a tzv. elektroměrů nové generace 
a uvádí možnosti jejich praktického využití. První kapitola obsahuje teoretický rozbor měření 
elektrické energie, definice výkonu a práce elektrického proudu, fyzikální princip klasického 
elektromechanického elektroměru, popis a zjednodušená bloková schémata elektronických 
elektroměrů s analogovým a digitálním zpracováním měřených hodnot. Druhá kapitola se zabývá 
konkrétním popisem konstrukce a funkcí několika vybraných typů klasických elektroměrů různých 
výrobců. Ve třetí kapitole jsou podobně popsány vybrané typy elektroměrů nové generace, které 
kromě samotného měření spotřeby elektrické energie dovedou např. sledovat i její kvalitu . Ve čtvrté 
kapitole jsou zpracovány data o reklamacích spotřeby elektrické energie, poskytnutá firmou ČEZ. 
Tímto je nastíněna možnost využití moderních elektroměrů v odběrných místech se sníženou kvalitou 
elektrické energie.  
 

Klíčová slova elektroměr, měření elektrické energie, kvalita elektrické energie, reklamace 

spotřeby elektrické energie 
 

Abstract 
 
This thesis compares classical electrometers with so-called new generation electrometers and features 
theirs practical application. First chapter contains theoretical analysis of electric energy metering, 
definition of electric power and energy, physical principle of classical electromechanical 
electrometer, description and simplified block diagrams of electronic electrometers with analog and 
digital processing. Second chapter particular describes construction and functions of selected types of 
classical electrometers from various manufacturers. Third chapter similarly describes selected types 
of new generation electrometers, which can monitor electric energy quality next to their consumption. 
Fourth chapter processes data about reclamations of electric energy consumption, given by ČEZ 
company. This foreshows application of modern electrometers in supply points with low electric 
energy quality.  
 

Key words electrometer, electric energy metering, electric energy quality, reclamation of electric 

energy consumption 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 
 
AMM Advanced Metering Management – systém pokročilého měření energií 
ASIC Application-specific Integrated Circuit – tzv. zákaznický integrovaný 

obvod, zde analogově/digitální převodník a násobič hodnot napětí a proudů 
CID Caller Identification – komunikace s identifikací uživatele 
COSEM Companion Specification for Energy Metering – komunikační protokol 
DIN Deutsches Institut für Normung - označení německého souboru norem, zde 

pro normalizovanou upevňovací lištu pro montáž elektrických přístrojů 
DLMS Device Language Message Specification – komunikační protokol 
FLASH nevolatilní zapisovatelná paměť s libovolným přístupem 
GPRS General Packet Radio Service – radiový přenos dat 
GSM Groupe Spécial Mobile – systém mobilní komunikace 
HDO  hromadné dálkové ovládání 
IEC International Electrotechnical Commission – označení mezinárodního 

souboru elektrotechnických norem 
IR Infrared – infračervené záření, zde způsob optické komunikace 
LAN Local Area Network – počítačová síť malého rozsahu 
LCD Liquid Crystal Display – zobrazovač na bázi tekutých krystalů 
LED Light Emiting Diode – svítivá dioda 
NÚ „nízkoúrovňový“ (vstup/výstup) 
OBIS Object Identification System – systém kódování dat 
PDA Personal Digital Assistant – „kapesní počítač“ 
PLC Power Line Communication – přenos dat po silovém elektrickém vedení 
RMS Root Mean Square – způsob výpočtu efektivní hodnoty střídavých veličin 
SW Software – programové vybavení 
USB Universal Serial Bus – univerzální sériová sběrnice 
VÚ „vysokoúrovňový“ (vstup/výstup) 
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Úvod 
Již v počátcích elektrifikace a využívání elektrické energie vznikla také nutnost měřit její 

spotřebu. Za tímto účelem byl vyvinut měřicí přístroj – elektroměr, nebo-li integrační wattmetr, 
pracující na principu Ferrarisova motorku, který se v téměř nezměněné podobě používal do 90. let 20. 
století a pro svou jednoduchost a spolehlivost se stále vyrábí a používá pro nenáročná měření. Během 
posledních 20 let však vznikaly nové typy elektroměrů, pracující na elektronickém principu s větší 
přesností, které kromě samotného měření spotřebované činné energie nabízejí další funkce, např. 
měření ve všech čtyřech kvadrantech (činný odběr, činná dodávka, jalový odběr, jalová dodávka) 
nebo sledování kvality elektrické energie (kolísání napětí), funkce HDO přímo v elektroměru, 
nastavení rezervovaného příkonu, indikace napadení elektroměru (otevřením krytu, magnetickým 
polem nebo neoprávněnou parametrizací) a další funkce. 

V první kapitole, nazvané „Teoretický rozbor problematiky měření elektrické energie“  jsou 
uvedeny základní vztahy pro elektrický výkon a práci, popis fyzikálního principu 
elektromechanického elektroměru a jeho zapojení. Dále je stručně popsán princip elektronických 
elektroměrů s analogovým a digitálním zpracováním měřených hodnot včetně zjednodušených 
blokových schémat.  

V druhé kapitole, nazvané „Popis klasických elektroměrů“ je nejprve uvedeno základní 
rozdělení elektroměrů podle možností měření, připojení a mechanického provedení. Dále následuje 
stručný popis elektromechanického elektroměru firmy Křižík, následně pak podrobný popis 
konstrukce, funkcí a parametrů elektronického elektroměru firmy Moeller. Kapitola je doplněna 
obrázky, rozměrovými náčrty a schématy z katalogů popisovaných výrobků. 

Třetí kapitola, nazvaná „Popis moderních elektroměrů a jejich další využití“ se podobným 
způsobem věnuje moderním elektroměrům firem ZPA a Actaris. 

Čtvrtá kapitola „Analýza reklamací spotřeby elektrické energie“ zpracovává data o reklamacích 
kvality napětí poskytnutá firmou ČEZ. Především jsou zakresleny do mapy odběrná místa, kde byly 
reklamace podány, dále pak do samostatných map místa pouze s oprávněnými reklamacemi rozdělená 
podle jednotlivých příčin reklamací. Kapitola dále obsahuje tabulku a graf s konkrétními počty 
reklamací v jednotlivých oblastech (bývalých krajích) České republiky, kde distribuci elektrické 
energie zajišťuje ČEZ. Dále je vyhodnocena doba řešení reklamací a hodnocení ze strany odběratelů.  
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1. Teoretický rozbor problematiky měření elektrické 
energie 
 

1.1. Definice výkonu střídavého elektrického proudu  
 

V obvodu střídavého proudu je definována okamžitá hodnota výkonu 
 

iup ⋅=  

 
kde u je okamžitá hodnota napětí na zátěži, 
       i      okamžitá hodnota proudu procházejícího zátěží. 
 
Za předpokladu periodických průběhů napětí a proudu lze definovat střední hodnotu okamžitého 
výkonu jako činný výkon 
 

∫∫ ⋅==

TT

dtiu
T

dtp
T

P
00

11
 

 
Pro harmonické průběhy platí 
 

[ ]−⋅⋅= ,,;cos AVWIUP ϕ  

 
kde U je efektivní hodnota střídavého napětí, 
       I      efektivní hodnota střídavého proudu, 
       φ     fázový posun mezi fázory napětí a proudu. 
 
Dále je definován jalový výkon 
 

[ ]−⋅⋅= ,,var;sin AVIUQ ϕ  

 
a zdánlivý výkon 
 

[ ]AVVAIUS ,;⋅=  

 
Pro harmonické průběhy napětí a proudu platí 
 

222 QPS +=  
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Pro neharmonické průběhy platí 
 

222 QPS +>  

 
Rozdíl proti zdánlivému výkonu harmonických průběhů je označován jako deformační výkon. [1] 
V symetrické trojfázové soustavě se souměrnou zátěží je definován činný výkon 

 

[ ]−⋅⋅⋅= ,,;cos3 AVWIUP ϕ  
 

kde U je efektivní hodnota sdruženého napětí, 
       I      efektivní hodnota síťového proudu, 
       φ     fázový posun mezi fázory napětí a proudu. 
 
Podobně je definován jalový výkon  
 

[ ]−⋅⋅⋅= ,,;varsin3 AVIUQ ϕ  

 
a zdánlivý výkon 
 

[ ]AVVAIUS ,;3 ⋅⋅=  

 
V soustavě s nesouměrnou zátěží je celkový výkon dán součtem výkonů v jednotlivých fázích 
 

321 PPPP ++=  

 

321 QQQQ ++=  

 

321 SSSS ++=  

 

1.2. Měření práce střídavého elektrického proudu  
 

K měření práce střídavého proudu se nejčastěji využívá elektromechanický elektroměr, což je 
v podstatě indukční wattmetr pracující jako integrační přístroj. Střední hodnota jeho pohybového 
momentu je úměrná činnému výkonu P a udává integrál činného výkonu podle času, tedy činnou 
energii W. Platí 

 

αα ∆⋅=⇒=⋅=∆ ∫ Wh

t

WhWh

KW
K

W
dtiu

K 0

1
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kde W je měřená elektrická energie [Wh], 
       α    změna úhlové výchylky otočné části ústrojí v jednotkách údaje počítadla     
                zpřaženého s osou ústrojí [jednotky], 
       KWh   konstanta elektroměru [Wh na jednotku]. 

 
 Výhoda indukčního ústrojí pro konstrukci elektroměrů spočívá v tom, že jeho otočná část 

nepotřebuje přívody proudu, může se trvale volně otáčet bez jakéhokoli omezení a má moment 
nezávislý na výchylce. Používají se ústrojí s hliníkovým kotoučem, který je určen jak pro vyvozování 
pohybového momentu, tak pro vyvozování brzdícího momentu. Integrační měřicí ústrojí pracuje na 
základě rovnováhy impulsu pohybového momentu a impulsu brzdícího momentu. Kotouč prochází 
jak vzduchovými mezerami mezi napěťovým a proudovým elektromagnetem, tak vzduchovou 
mezerou permanentního brzdícího magnetu. Střední hodnota pohybového momentu je úměrná 
součinu amplitud magnetických toků ΦUm a ΦIm napěťového a proudového elektromagnetu a sinu 
jejich fázového posunu 
 

                                                         ψω sin´ Im ⋅Φ⋅Φ⋅= UmP kM  

 
Aby pohybový moment byl úměrný činnému výkonu, musí být magnetický tok ΦUm úměrný napětí U, 
tok ΦIm úměrný proudu I a činitel sin ψ roven účiníku cos φ, tj. ψ = 90º - φ. [1] 

 

                              
 

Obr.1.1. Princip elektroměru na střídavý proud 
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Pro měření spotřeby činné energie v jednofázové síti se 
používá elektroměr s jedním měřicím ústrojím, zapojený 
podle obr.1.2. Napěťová cívka měřicího ústrojí musí být 
připojena před proudovou cívku, aby nebyla měřena 
vlastní spotřeba napěťové cívky. Pro měření v trojfázové 
síti se používá elektroměr se třemi měřicími ústrojími pro 
jednotlivé fáze, zapojený obdobně jako jednofázový. 
[1] 

 
Obr.1.2. Zapojení jednofázového elektroměru 
 
 
 

1.3. Elektronický elektroměr  
 

Další možností měření elektrické energie je použití elektronického elektroměru s analogovým 
zpracováním měřených hodnot. Ten lze realizovat pomocí analogové násobičky (N), převodníku 
napětí-kmitočet (P) a čítače (Č) nebo elektromechanického počítadla (EMP). Blokové schéma je 
znázorněno na obr.1.3.  

                     
Obr.1.3. Blokové schéma analogového elektronického elektroměru 

 
Dále lze měřit elektrickou energii elektroměrem s digitálním zpracováním měřených hodnot. 

Ten se skládá ze vzorkovacích obvodů VO1 a VO2, které vzorkují okamžité hodnoty napětí uZ a 
proudu iZ, A/D převodníků těchto hodnot (A/Č), digitální násobičky (ČN) a sčítací jednotky (SJ). 
Zobrazení je podobně jako u analogového elektroměru provedeno čítačem nebo elektromechanickým 
počítadlem. [1] 
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Obr.1.4. Blokové schéma digitálního elektronického elektroměru 
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2. Popis klasických elektroměrů 
 

2.1. Rozdělení elektroměrů 
 

2.1.1. Podle počtu fází 

 
Elektroměry se vyrábí v jednofázovém nebo trojfázovém provedení. Jednofázové elektroměry 

jsou určeny pro odběrná místa se soudobým příkonem do 5,5 kW, např. byty s odběrem kategorie A, 
kde se k vytápění, ohřevu vody a vaření nepoužívá elektrická energie s výjimkou jednoúčelových 
spotřebičů. Trojfázové elektroměry se používají v ostatních odběrných místech, kde již jednofázové 
připojení vzhledem k soudobému příkonu nad 5,5 kW nestačí.  

 

2.1.2. Podle počtu sazeb 

 
Elektroměry se vyrábí v jednosazbovém nebo dvousazbovém provedení. Jednosazbové 

elektroměry jsou určeny pro odběrná místa, kde všechny spotřebiče pracují stále ve vysokém tarifu. 
Dvousazbové elektroměry se používají v odběrným místech, kde jsou instalovány spotřebiče spínané 
pouze v době nízkého tarifu pomocí hromadného dálkového ovládání, např. bojler, akumulační 
kamna.  

 

2.1.3. Podle principu měření 

 
Elektroměry se vyrábí v klasickém elektromechanickém provedení pracujícím na principu 

Ferrarisova motorku popsaném v kapitole 1.2. nebo v elektronickém provedení s analogovým nebo 
digitálním zpracováním měřených hodnot popsaném v kapitole 1.3.  

2.1.4. Podle způsobu měření 

 
Elektroměry se vyrábí pro přímé, polopřímé nebo nepřímé měření. Při přímém měření prochází 

proudovými cívkami elektroměru přímo měřený proud, při polopřímém měření jsou proudové cívky 
připojeny k sekundárnímu vinutí proudového měřicího transformátoru s převodem X/1A nebo X/5A a 
při nepřímém měření jsou navíc i napěťové cívky napájeny napěťovým měřicím transformátorem .  

2.1.5. Podle způsobu montáže 

 
Elektroměry se vyrábí v klasickém provedení na elektroměrový kříž nebo v modulovém 

provedení na DIN lištu.  
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2.2. Elektromechanický elektroměr Křižík ET 425  
 

Zástupce klasického typu elektroměru tradičního výrobce.  
Trojfázový jednosazbový elektroměr pro přímé měření 20-100 A.  
Jmenovité napětí 3x 230/400 V.  
Třída přesnosti 2. 
Mechanický číselník 6+1. 
Montáž na kříž.  
[2] 

 

2.3. Elektronický elektroměr Moeller KWZ-3PH  
 

 

 

 
 

Elektroměry řady KWZ-3PH jsou trojfázové statické elektroměry pro přímé, polopřímé a 
nepřímé měření činné energie. Měření je založeno na analogově/digitálním převodu a digitálním 
zpracování signálu. Zobrazení je provedeno sedmimístným elektromechanickým počitadlem se šesti 
celočíselnými a jedním desetinným místem. Elektroměry obsahují galvanicky oddělený impulsní 
výstup. [3] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 16 

2.3.1. Technické údaje 

 
Metrologické požadavky podle IEC 62053-21 

Třída přesnosti 2 pro přímé zapojení, 1 pro polopřímé a nepřímé zapojení 

Metoda měření digitální zpracování signálu 

Referenční napětí 3x230/400 V, rozsah měření -20 % až +15 % Un 

Referenční frekvence 50 Hz ± 2% 

Náběhový proud ≤0,025 A v přímém zapojení, ≤0,01 A v polopřímém zapojení 

Referenční proud 5 A pro přímě, polopřímé i nepřímé zapojení  

Maximální proud 63 A pro přímé, 6 A pro polopřímé a nepřímé zapojení 

Zkušební výstup červená LED 10000 imp/kWh 

Pulsní výstup S0 přímé měření 500 imp/kWh, polopřímé 5000 imp/kWh, nepřímé 
10000 imp/kWh, délka impulsu 32 ms ± 5% 

Zatížitelnost S0 výstupu 27 V, 27 mA ss 

Elektromechanické počitadlo 7 míst, 6 celočíselných, 1 desetinné 

Spotřeba proudového obvodu ≤0,05 VA při 5 A na fázi 

Spotřeba napěťového obvodu ≤7,7 VA kap.0,7 W na fázi 

Izolační pevnost měřicího 
jádra 

12 kV 

Izolační pevnost výstupu S0 zkušební pulsní napětí 6 kV (1,2/50 s), zkušební izolační napětí  
4 kV 50 Hz (1 min) 

Pouzdro podle DIN 43857 

Krytí IP20 bez krytu svorkovnice, IP51 s krytem svorkovnice 

Rozměry šířka 153, výška 95, hloubka 64 mm (8,5 modulů) 

Hmotnost  490 g 

Rozsah teplot provoz: -25 až +55 ºC, skladování: -25 až +70 ºC 

 

2.3.2. Mechanická konstrukce 

 
Pouzdro  
 
Pouzdro elektroměru je určeno pro montáž na DIN lištu i na elektroměrový kříž. Rozměry jsou 
uvedeny na obrázku.  
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Obr.2.1. Rozměry elektroměru KWZ-3PH 
 
Svorkovnice  
 
Spodní část svorkovnice je součástí dna elektroměru, horní část svorkovnice je součástí víka. Průměr 
otvorů proudových a nulových svorek je 5,5 mm, což umožňuje připojení vodiče do průřezu 16 mm2. 
Vodič je ve svorce fixován dvojicí šroubů s kombinovanou hlavou M4x10 mm pro proudové svorky a 
M3x10 mm pro napěťové svorky. Nulová svorka je zdvojená.   

 

 
 
Obr.2.2. Pohled na připojovací svorky elektroměru KWZ-3PH 
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Připojení vodičů ke svorkám: 
 

Svorka Vodič 

1 Fáze 1 – proud vstup 

2 Fáze 1 – napětí (nepřímé měření) 

3 Fáze 1 – proud výstup 

4 Fáze 2 – proud vstup 

5 Fáze 2 – napětí (nepřímé měření) 

6 Fáze 2 – proud výstup 

7 Fáze 3 – proud vstup 

8 Fáze 3 – napětí (nepřímé měření) 

9 Fáze 3 – proud výstup 

10 Nulový vodič 

12 Nulový vodič 

 
Plombování 
 
Dno a víko elektroměru je spojeno čtyřmi z výroby zatavenými kolíky. Pouzdrem prochází 
plombovací konzola nad čelní štítek, kde jsou umístěny otvory pro plombovací kolík výrobce a 
plombovací drát s ověřovací plombou. Plombování lze doplnit přelepením rozhraní dna a víka 
samolepícími štítky.  

 
Upevňovací body 
 

Elektroměr je vybaven úchytkami pro upevnění na 
lištu DIN 35 se zástavbovou šířkou 8,5 modulů. 
V horní části vodítka pro DIN lištu je závěsný 
kolík, ve spodní po stranách dva přítlačné úchyty 
s pružinami. Pro upevnění na elektroměrový kříž 
mají spodní úchyty v přesahující části oválné 
otvory pro šrouby M5 a v horní části pouzdra je 
závěsné oko s otvorem pro šroub s hlavou do 
průměru 10 mm.  

 
 
Obr.2.3. Pohled na zadní stranu elektroměru KWZ-3PH 
 
Oddělení napětí a proudů derivačními propojkami 
 
Elektroměry pro přímé měření mají ve svorkovnici derivační propojky určené pro kalibrování ve 
zkušební laboratoři. Povolením šroubů na pozicích 2, 5, 8 a vyklopením propojovacích segmentů 
nahoru lze vzájemně oddělit napěťové a proudové obvody. Elektroměry pro polopřímé a nepřímé 
měření mají proudové a napěťové obvody standardně galvanicky oddělené. [3] 



 19 

            
Obr.2.4. Provozní režim – propojky spojeny           Obr.2.5. Zkušební režim – propojky     
                                                                 rozpojeny 
 

 
 
Obr.2.6. Svorkovnice elektroměru pro nepřímé měření 
 

2.3.3. Impulsní výstup 

 
Svorka 20: S0+ 
Svorka 21: S0- 

 
Obr.2.7. Zapojení výstupního obvodu S0 

 

2.3.4. Připojení elektroměru 

 

 
 
Obr.2.8. Jednofázové přímé měření                  Obr.2.9. Trojfázové přímé měření 
 



 20 

 
 
Obr.2.10. Trojfázové polopřímé měření                  Obr.2.11. Trojfázové nepřímé měření 
 

2.3.5. Měřicí obvody 

 

 

 
 
Obr.2.12. Blokové schéma vnitřního zapojení elektroměru KWZ-3PH 
 
Proudové snímače 
 
Proudové snímače se skládají ze tří gradiometrických senzorů integrovaných do desky  
plošných spojů. Proudy jednotlivých fází prochází proudovými smyčkami obepínajícími senzory. 
Signály vycházející ze senzorů jsou úměrné měřeným proudům a přes operační zesilovače jsou 
vedeny do aplikačního integrovaného obvodu ASIC. 
 
Ochrana před přepětím 
 
Napěťové vstupy jsou před napěťovými špičkami chráněny výkonovými rezistory a omezovacími 
diodami.  
 
Dělič napětí 
 
Měřené napětí jednotlivých fází je po snížení odporovými děliči přivedeno do obvodu ASIC. 
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Obvod ASIC 
 
Obvod ASIC převádí analogové hodnoty napětí a proudů do digitální podoby a vzájemně je násobí. 
Výstup násobiče je úměrný okamžité hodnotě výkonu a je převáděn do tvaru impulsů, jejichž 
frekvence je přímo úměrná výkonu. Pulsy jsou využity pro řízení elektromechanického počitadla, 
výstupu S0 a indikační LED diody.  
 
Napájení elektroměru  
 
 
Napájecí napětí pro elektronické obvody je získáváno ze všech fází pomocí kondenzátorů, 
usměrněním a stabilizací lineárním regulátorem. Funkce je zajištěna i při výpadku libovolných dvou 
fází.  
 
Elektromechanické počitadlo 
 
Elektroměr je vybaven elektromechanickým počitadlem, které ukazuje kumulativní hodnotu  
v kWh. Elektromechanické počitadlo se sedmi kotouči je poháněno krokovým motorem a má funkci 
nedestruktivní registrační paměti. Rotor krokového motoru je dvoupólový s permanentním magnetem 
a krokovým úhlem 180°. [3] 

 

2.3.6. Kontrola měření 

 
Blokování chodu naprázdno 
 
Pokud je výstupní kmitočet obvodu ASIC nižší než kmitočet odpovídající minimálnímu  
měřenému proudu 25 mA u verze KWZ-3PHx-D63 nebo 10 mA u verze KWZ-3PHx-I5,  
je aktivován obvod blokování chodu naprázdno. 
 
Výpadek fázového napětí 
 
Elektroměr spolehlivě měří ve své třídě přesnosti i při výpadku dvou libovolných fází.  
Rovněž měří při poklesu fázového napětí až do 50 % jmenovitého napětí a to i v případě napájení z 
jediné fáze. 
 
Kontrola záporného proudu 
 
Pokud je součet odběru všech fází záporný (například vlivem přepólování proudových vstupů), jsou 
výstupy blokovány tzn. indikační LED nebliká, počítadlo nenačítá a na  
výstupu S0 nejsou impulsy. [3] 
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2.3.7. Metrologické vlastnosti 

 
Zátěžová křivka 
 
Přímo připojený elektroměr, symetrická zátěž 5 (63) A. 

 

 
 
 
Teplotní křivka 
 
Doplňková chyba způsobená teplotou při jmenovitém proudu 
 

 
 
Napěťová křivka 
 
Doplňková chyba způsobená kolísáním napětí při jmenovitém proudu 
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Kmitočtová křivka 
 
Doplňková chyba způsobená kolísáním kmitočtu při jmenovitém proudu 
 

 
 
 

2.3.8. Limity chyb 

 

Ovlivňující veličina Při zátěži Povolená chyba 
(%) 

Typická chyba 
(%) 

Rozptyl napětí ± 10 % 0,05 Ib ≤ I ≤ Imax 1,0 0,1 

Rozptyl kmitočtu ± 2 % 0,05 Ib ≤ I ≤ Imax 0,8 0,1 

Opačný sled fází 0,1 Ib 1,5 0,4 

Nesymetrie napětí Ib 4,0 0,5 

Harmonické složky napětí a proudů 0,5 Imax 1,0 0,2 

Stejnosměrná složka a sudé 
harmonické 

I max / √2 6,0 0,2 

Liché harmonické 0,5 Ib 6,0 0,2 

Subharmonické 0,5 Ib 6,0 0,2 

Souvislá magnetická indukce 
vnějšího původu 

Ib 3,0 0,2 

Magnetická indukce vnějšího původu 
0,5 mT 

Ib 3,0 2,0 

Vysokofrekvenční pole 10 V/m,  
27 MHz až 1 GHz 

Ib 3,0 2,0 

Teplotní koeficient % / K 0,1 Ib ≤ I ≤ Imax 0,1 0,02 

 
[3] 
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3. Popis moderních elektroměrů a jejich další využití 
 

3.1. Elektroměry ZPA Smart Energy AM 150, AM 350  
 

3.1.1. Základní specifikace 

 
Elektroměry řady AM 150 jsou jednofázové, řady AM 350 trojfázové, 
elektronické, plně programovatelné s komunikací PLC nebo GPRS a 
datakoncentrátory. U obou typů je možná záměna jednoho typu modulu 
za druhý bez porušení cejchovní plomby.  
[4] 

 
Elektroměry se hardwarově skládají z několika částí: 
 

• napájecí zdroj s ochranou proti trvalému přetížení a s odrušovacím filtrem 

• procesor pro realizaci všech funkcí elektroměru 

• galvanicky oddělené komunikační moduly 

• displej pro zobrazení všech potřebných informací 

• dvě volně přístupná tlačítka pro ovládání displeje a odpojovače 

• jedno plombovatelné tlačítko pro servisní účely 

• tarifní vstupy 

• optokomunikace pro lokální odečty a konfiguraci elektroměru 

• odpojovač (bistabilní relé) se softwarovou funkcí limiteru 

• 2 pomocná relé pro řízení zátěže (obdoba HDO) 

• záložní vyměnitelná baterie v modulu 

• snímač ss magnetického pole 

• snímač sejmutí krytu svorkovnice, otevření modulu a elektroměru 
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Obr.3.1. Popis prvků na čelní straně elektroměru AM 350 (150) 
 
V elektroměru jsou softwarově realizovány následující funkce: 
 

• měření činné energie dle směru, po fázích a tarifech 

• indikace velikosti a směru energie na displeji 

• měření a zobrazení okamžitých hodnot napětí, proudu, účiníku a výkonu 

• zobrazení přítomnosti napětí 

• 6 různých módů zobrazení na displeji 

• baterií zálohovaný zdroj reálného času dle ČSN EN 62054-21 

• tvorba profilu činné energie (odběr, dodávka) a průměrného napětí 

• spínací tabulka pro nezávislé ovládání až 4 tarifů a 2 relé 

• zobrazení stavu tarifu, relé a odpojovače 

• možnost externího ovládání tarifů, např. pomocí HDO 

• historie (denní, měsíční) vybraných registrů 

• záznamníky událostí  

• napadení elektroměru – magnetem, otevřením, komunikací 

• sledování napětí a proudu po fázích 

• přepnutí tarifu, relé a odpojovače / limiteru 

• změna reálného času 

• možnost dálkového připojení a odpojení zákazníka – odpojovač 
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• možnost omezení odběru zákazníka – limiter 

• komunikace s okolím prostřednictvím optoportu dle ČSN 62056-21 

• indikace alarmů na displeji 

 
 
 
 

 
 
Obr.3.2. Popis symbolů na LCD displeji 
 
 
Symbol Význam Nesvítí Svítí Bliká 

1 Převládající tok energie  +P činný odběr 
-P činná dodávka 
+Q jalový odběr 
-Q jalová dodávka 

 

2 Stav baterie baterie OK baterie 10% baterie <5% 

3 Přítomnost a pořadí fází nepřítomné 
napětí fáze 

přítomná fáze, 
správné pořadí 

nesprávné 
pořadí fází nebo 
je ve fázi činná 
dodávka 

4 Jednotky pro zobrazovaný 
OBIS kód 

 kWh, VA, h, V, A...  

5 Indikace aktivního tarifu  aktivní tarif  

6 Orientační velikost činného 
výkonu 

 při odběru při dodávce 

7 Limiter neaktivní aktivní odpojení 

8 Odpojovač připojeno odpojeno trvale, 
nelze tlačítkem 
připojit 

odpojeno, 
připraveno 
k opětovnému 
připojení 

1 2 3 4 

5 

16 

7 6 8 9 10 11 12 13 14 15 
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9 Univerzální, popis na štítku 
pod displejem 

   

10 Stav přepínacího kontaktu 
relé 

rozepnuto, 
propojeno A2, 
A1 

sepnuto, propojeno 
A2, A3 

 

11 Stav přepínacího kontaktu 
relé 

rozepnuto, 
propojeno A2, 
A1 

sepnuto, propojeno 
A2, A3 

 

12 Událost vše OK  důležitá událost 

13 Připojení k centrále, 
datakoncentrátoru 

nezalogováno zalogováno chyba při 
komunikaci 

14 Univerzální, popis na štítku 
pod displejem 

   

15 OBIS kód, výška 5mm  hodnota zobrazované 
veličiny 

 

16 OBIS kód, výška 9mm  hodnota zobrazované 
veličiny 

 

 
Komunikace s centrálou: 
 

• prostřednictvím komunikačního modulu PLC nebo GPRS 

• možnost šifrovaných i nešifrovaných zpráv 

• individuální a společné šifrovací klíče 

• automatické přihlášení k centrále po připojení zdroje 

• indikace připojení elektroměru k centrále 

• reakce na povely typu unicast, multicast a broadcast 

• opakované zasílání alarmů – poplašné události 
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Obr.3.3. Blokové schéma elektroměru AM 350 – zapojení pro přímé měření 
 

3.1.2. Měřicí systém 

 
Jádrem měřící části je mikroprocesor MSP430, který provádí všechny hlavní výpočty a 

operace. Převádí analogové signály ze senzoru proudu a napětí na digitální, vypočítává elektrické i 
jiné veličiny, vyhodnocuje tarifní vstupy, komunikuje lokálně přes optorozhraní, generuje IR a S0 
impulzy. Definované hodnoty zobrazuje a ukládá do paměti. Komunikuje s centrálou, 
datakoncentrátorem, podřízenými měřicími přístroji a zákaznickým displejem 
prostřednictvím komunikačního modulu. Galvanické oddělení proudového a napěťového obvodu je 
zajištěno proudovým měřícím transformátorem. Měřící systém umožňuje měření při přítomnosti 
harmonických složek v měřícím obvodu (proud a napětí) v celém měřícím 
rozsahu elektroměru. Negativní dopad stejnosměrných složek je eliminován v každé měřící periodě. 
Kalibrace měřícího systému se provádí programovými prostředky; měřící systém neobsahuje žádné 
mechanické nastavovací části. Komunikace s okolím (podružné přístroje a centrála) může probíhat 
prostřednictvím jednoho výměnného komunikačního modulu. Modul je využit, jak pro přenos 
naměřených dat do zákaznického displeje a případně pro vyčítání dat z až 8 podřízených měřících 
přístrojů (vodoměry, plynoměr, měřič tepla,..), tak pro komunikaci s nadřízeným komunikačním 
uzlem – datakoncentrátorem či přímo centrálou. Modul obsahuje také zálohovací baterii. [4] 
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3.1.3. Rozsah měření proudu při přímém měření 

 
Elektroměry série AM 350 měří v rozsahu od náběhového proudu až do Imax s dostatečnou 

rezervou při dodržení standardu (stejnosměrné složky a harmonické složky). V rozsahu nad 100 A 
elektroměr měří s předepsanou přesností, jen pokud stejnosměrné složky proudu nepřekročí 80 A. 
 

3.1.4. Přepínání tarifů 

 
Elektroměry řady AM 350 jsou vybaveny schopností přepínání až 4 tarifů. Přepínání tarifů se 

provádí buď plánovaně nebo přímo. Plánovaně prostřednictvím tabulky časového spínání (spínací 
hodiny - scheduler). Přímo pomocí externích tarifních vstupů nebo prostřednictvím komunikace - 
povelem z centrály. Priorita spínání je definována v konfiguraci elektroměru. Indikace aktivního 
tarifu je zobrazena na displeji LCD symboly T1 až T4. 
 

3.1.5. Impulsní výstup S0 

 
Na pomocné svorky elektroměru č. 20 a 21 je vyveden impulsní výstup S0. Výstup je zapojen 

jako otevřený kolektor. Je nutné tedy připojit externí napájecí napětí viz. schéma zapojení 
svorkovnice. Frekvence spínání tohoto výstupu je úměrná odebírané energii. Konstanta je 
programovatelná při výrobě. Typicky je konstanta nastavena na 100 imp/kWh a šíře impulzu na  
40 ms. Tyto údaje jsou vyznačeny na štítku. 
 

3.1.6. Optický výstup 

 
Optorozhraní odpovídá ČSN EN 62056 mód C a umožňuje přímé lokální vyčtení elektroměru. 

Vyčtení je provedeno pomocí optohlavy umístěné na přesné místo elektroměru (vpravo od displeje 
nad tlačítky). Elektrický vstup/výstup optohlavy je připojen na port RS232 nebo USB počítače nebo 
konektor mobilního zařízení (PDA). Elektroměr může být prostřednictvím tohoto rozhraní 
konfigurován podle toho jaké jsou nastaveny úrovně přístupu. Komunikační rychlost je 
konfigurovatelná, počáteční rychlost je typicky nastavena dle normy na 300 Bd. Po navázání 
komunikace je možno rychlost komunikace zvýšit až na 9600 Bd (dle použité optosondy). Podobně 
jako u displeje je možné definovat dva módy pro odečet – servisní a normální. Do servisního módu se 
elektroměr přepne speciálním povelem. V ostatních případech a po výpadku je elektroměr nastaven v 
normálním módu. V obou módech je možné definovat vyčítaná data, formát a jejich sekvenci. [4] 
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3.1.7. Volitelné komunikační moduly 

 
Elektroměry řady AM 350 mají slot pro instalaci dvou komunikačních modulů. Funkcí modulu 

je řídit komunikaci v systému AMM, přenášet data z/do elektroměru, komunikovat se zákaznickým 
displejem CID, podružnými měřícími přístroji (vodoměry, plynoměr, měřič tepla,…) a komunikovat s 
centrálou. Kromě toho modul obsahuje zálohovací baterii pro provoz elektroměru při výpadku 
napájecího napětí. Baterii lze jednoduše vyměnit bez zásahu do měřící části elektroměru po otevření 
krytu modulu elektroměru a krytu modulu. Modul komunikuje po GSM/GPRS, PLC, Ethernet, 
RS485, MBus a RF (Coronis 868 MHz) rozhraní. Komunikační moduly obsahují LED diody, které 
indikují stavy modulů.  
 

3.1.8. Přihlašování elektroměru k centrále 

 
Elektroměr osazený komunikačním modulem po zapnutí na síť automaticky vyšle přihlašovací 

zprávu do komunikační centrály. Pokud komunikační centrála potvrdí přijetí, je elektroměr 
nalogován. V opačném případě se elektroměr pokouší o nalogování opět po nějaké době. Stav 
komunikace je indikován na komunikačních modulech. Stav nalogování se zobrazuje na displeji 
elektroměru. Po úspěšném nalogování může elektroměr provádět povely přijímané z centrály a 
odesílat požadovaná data. 
 

3.1.9. Obvod zálohovaného reálného času 

 
V elektroměru jsou SW realizovány hodiny reálného času a data. Tyto hodiny lze nastavit 

lokálně přes optorozhraní či dálkově prostřednictvím komunikačního modulu. Přesnost hodin je 
definována normou. Hodiny jsou zálohovány pro případ výpadku napájení baterií s dlouhou 
životností. Baterie je uložena v komunikačním modulu a lze ji vyměnit bez zásahu do měřící části 
elektroměru. Stav baterie se ukazuje na displeji. Hodiny jsou využívány dalšími funkcionalitami 
elektroměru: Schedule, záznamníku událostí, historie registrů, profily. 

 

3.1.10. Spínací hodiny (scheduler) 

 
Reálný čas je využíván kalendářem (schedulerem) pro řízení spínání až 4 tarifů. Podle těchto 

tarifů mohou být ovládána také až dvě pomocná relé, která mohou spínat další spotřebiče (elektrický 
ohřívač vody, elektrické přímotopné panely,…) v závislosti na tarifu. Tato funkcionalita může 
nahradit stávající systém HDO. Přepínání tarifů a pomocných relé může, ale nemusí být, na sobě 
navzájem nezávislé. Stavy relé jsou indikovány na displeji. Počet záznamů v scheduleru je omezen 
pamětí elektroměru (nastaveno na 255 řádků). [4] 
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3.1.11. Záznamník událostí 

 
Manipulace s elektroměrem nebo překročení nějakého limitu je zaznamenáno s časovou 

značkou do záznamníku událostí. Časová značka je odvozena od reálného času elektroměru. 
Záznamník sleduje typicky tyto události: 

• přítomnost silného ss mg pole – při přiložení/oddálení silného 
             permanentního magnetu 

• otevření krytu svorkovnice 

• otevření krytu modulu a elektroměru 

• výpadky a poklesy napětí pod/nad definovanou mez 

• monitorování průměrné hodnoty proudu v mezích 

• přepnutí tarifu s výjimkou plánovaného přepnutí(scheduler) 

• přepnutí relé s výjimkou plánovaného přepnutí(scheduler) 

• přepnutí odpojovače – zákazníkem/tlačítky nebo omezovačem limiterem 

• nulování maxim proudu a výkonu přes optorozhraní nebo dálkově 
Kapacita záznamníku je daná velikosti použité paměti (nastaveno na 10 posledních událostí od 
každého typu). 
 

3.1.12. Limiter 

 
Limiter je elektronicky řízený omezovač/jistič. V případě, že limiter odpojil zařízení (z 

libovolného důvodu), je možné se opětovně připojit pomocí tlačítek na elektroměru, externího tlačítka 
či vzdáleného displeje. Stav odpojovače je indikován na displeji. Limiter může pracovat ve dvou 
režimech. V režimu jistič hlídá, zda není překročena limitní hodnota fázového proudu po definovanou 
dobu. V případě překročení proudu na delší než definovanou dobu jsou obvody za elektroměrem 
limiterem odpojeny. Ve druhém režimu se hlídá plovoucí průměrná odebíraná energie za definovaný 
čas (obdoba 1/4hodinového maxima). V případě překročení dochází opět k odpojení. Limiter může 
mít až 2x8 (8x proud, 8x výkon) přednastavených hodnot pro omezení. Aktivní je však vždy jen jeden 
limit (resp. jeden limit pro fázový proud a jeden pro celkový výkon). 
 

3.1.13. Poplašná hlášení (alarmy) 

 
Poplašná hlášení mohou být volitelně přiřazena definovaným událostem; jsou vždy 

zaznamenána do elektroměru a vyslána do centrály. Typicky jsou to hlášení o napadení elektroměru 
(otevření krytu elektroměru, svorkovnice nebo modulu). Elektroměr, který vyslal alarm, musí dostat 
od centrály potvrzení o přijetí alarmu, jinak po určité době tento alarm zopakuje. Tato funkcionalita 
dělá z elektroměru aktivní komponentu AMM systému. [4] 
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3.2. Elektroměr Actaris SL7000  
 

Jedná se o statický, multifunkční, třífázový elektroměr pro přímé i nepřímé 
měření činné a jalové energie ve čtyřech kvadrantech v každé fázi. 
Elektroměr umožňuje místní i dálkový odečet dat a parametrizaci.  
[5] 

 

3.2.1. Technologie měření 

 
Každý vstupní signál napětí i proudu je vzorkován 40 krát za periodu. Odpovídající střední 

hodnota veličiny napětí a proudu (RMS) je propočítávána vždy po uplynutí 50 period. Zdánlivý 
výkon je počítán buď aritmetickou metodou násobení středních hodnot napětí a proudu nebo 
standardní vektorovou metodou.  

 

3.2.2. Zobrazení dat 

 
Vypočtené hodnoty a naprogramované parametry se ukládají do paměti se zabezpečením proti 

jejich ztrátě v případě výpadku napájení. Z celkového počtu několika set veličin může být na displeji 
zobrazeno více než jedno sto. S pomocí uživatelského SW lze soupis veličin, které mají být 
zobrazeny zvolit ve třech skupinách – normální, dlouhá a krátká. 
Je možné zobrazit tyto veličiny: 

Energie:  
Wh (odběr a dodávka), varh (AV i AR, 4 kvadranty), VAh (aritmeticky i vektorově) 
Všechny hodnoty energií jsou k dispozici jak třífázově, tak i pro jednu fázi. 

Výkon: 
Maximální a minimální, okamžitý a předcházející, projektovaný, načítaný – kumulativní, průběžný 
načítaný / kumulativní, časově shodný. Elektroměr může integrovat výkon podle programově 
nastavitelné pevné periody nebo podle klouzavé periody. Všechny hodnoty výkonu jsou k dispozici 
jak třífázově, tak i pro jednu fázi. 

Okamžité hodnoty: 
W, var (AV, AR), VA, V (na fázi), A (na fázi), cos φ (na fázi i celkový) aj. Jsou k dispozici 
minimální a maximální okamžité hodnoty, okamžité hodnoty jsou aktualizovány každou vteřinu. [5] 
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3.2.3. Přesnost 

 
Elektroměr může zobrazit data v registrech s přesností ±0,1 %, bez překročení limitů 

doporučovaných standardem IEC 60687. 
 

3.2.4. Kontrola dat 

 
Elektroměr provádí řadu interních autotestů a rutin pro ověření a potvrzení správné a 

bezchybné funkce. V případě chyby elektroměr rozlišuje tyto typy závad: 
Podstatná závada (Fatal Errors) – činnost elektroměru je zastavena v důsledku této chyby, jedná se 
o chyby při kontrolních součtech a kontrole paměti, nebo při logických nesrovnalostech v hodinách a 
konfiguraci.  
Nepodstatná závada (Non-fatal Errors) – elektroměr zobrazuje příslušné kódové označení chyby 
do doby, než je chyba odstraněna, jedná se o indikaci nízké kapacity baterie, výpadek fáze nebo 
chyby v nastavení kalendáře tarifů. Elektroměr pracuje přes výskyt nepodstatných chyb dál.  
 

3.2.5. Komunikace 

 
Elektroměr může komunikovat při použití protokolu DLMS Cosem prostřednictvím tří 

rozhraní. Variantně lze zvolit rozhraní RS232 nebo RS485, na čelní straně je vždy optické rozhraní 
podle ČSN EN 61107. Současně může probíhat komunikace na dvou seriových rozhraních: 
Optické rozhraní – elektroměr může komunikovat rychlostí 9600 Bd při použití optické hlavičky 
podle IEC 1107. 
RS232/485 – elektroměr může mít dva seriové porty pro maximální rychlost přenosu 19200 Bd. 
Elektroměr může být zapojen do adresovatelné sítě, na stejné rozhraní může být připojen telefonní, 
LAN nebo optický modem. Jedno z těchto rozhraní může zároveň napájet externí modem. 
 

3.2.6. Profily zátěže 

 
Elektroměr je vybaven FLASH pamětí pro záznam zátěžových profilů, dat o kvalitě sítě, 

záznam událostí a archivaci hodnot registrů. Elektroměr může zaznamenat data profilů až z 8 hodnot 
– kanálů. Při měřicí periodě 5 minut a při tvorbě všech osmi kanálů vystačí paměť na záznam hodnot 
v délce 35 dnů. Délka měřicí periody je programovatelně nastavitelná od 1 do 60 minut při rastru 
využívajícím celou hodinu. Každý kanál – profil může být zaznamenám v 16 bitové podobě 
s využitím programovatelné primární hodnoty (10N nebo 2N). Zátěžový profil je zálohován baterií pro 
případ výpadku sítě. Profil je zároveň i ve FLASH paměti v případě selhání baterie. Elektroměr má 8 
kanálů pro záznam těchto veličin: Wh (odběr / dodávka), varh (hlavní), varh (zpožděné), varh Q1, 
Q2, Q3, Q4. Uvedené hodnoty buď po fázi, nebo celkově třífázově. Profily se mohou tvořit i ze 
součtových registrů nebo impulsních vstupů. [5] 
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3.2.7. Sledování napětí 

 
Elektroměr může ve čtyřvodičovém zapojení měřit podpětí, přepětí, výpadky a nesymetrii fází. 

Tyto události jsou zaznamenávány z pohledu jejich amplitudy, délky a hystereze. Záznam je opatřen 
časovým razítkem. Minimální délka podpětí / přepětí je 40 ms.  

 

3.2.8. Vstupy a výstupy 

 
Vstupy a výstupy se nachází na samostatné I/O kartě uvnitř elektroměru. Elektroměr může být 

vybaven až 6 impulsními výstupy, 4 impulsními vstupy, 4 řídicími výstupy a 2 řídicími vstupy. 
Řídicím vstupům mohou být přiřazeny funkce: zdroj impulsů, překročení nastaveného výkonu, řízení 
tarifů, konec měřicí periody. Řídicí vstupy mohou být použity pro externí synchronizaci nebo externí 
řízení tarifů.  

 

3.2.9. Synchronizace časové základny 

 
Časová základna může být odvozena buď od interního oscilátoru řízeného krystalem, nebo od 

frekvence sítě. Datum a čas jsou hodnoty programovatelné přes komunikační rozhraní. Přesná 
synchronizace může být realizována hodinovým / denním místním signálem přes řídicí vstup.  

 

3.2.10. Nastavení tarifů 

 
Elektroměr má tarifní kalendář umožňující nezávislý záznam až 10 hodnot energií (do celkem 

32 registrů) a 10 hodnot výkonů (do celkem 24 registrů). Elektroměr je vybaven sledováním a 
registrací překročení nastavené hodnoty výkonu (propojení na řídicí výstup, sledování četnosti 
překročení limitu stanovené hodnoty i součet hodnot překračujících limit).  

 

3.2.11. Parametrizace 

 
Parametrizační program využívá platformu operačních systémů Windows 98, NT, 2000, XP. 

Proti nežádoucí parametrizaci elektroměru jsou použita přístupová hesla. Hardwarové ochrany 
zabraňují parametrizaci bez ohledu na přístupová hesla. Existují tři možnosti parametrizace nebo 
odečtu dat z elektroměru: přímé připojení k RS232, dálkové připojení prostřednictvím modemu a 
optické rozhraní. [5] 
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3.2.12. Rozměrový nákres 

 

 
 

Obr.3.4. Rozměrový nákres elektroměru Actaris SL7000 
 

3.2.13. Připojení 

 

 
Obr.3.5. Svorkovnice elektroměru Actaris SL7000 pro polopřímé měření 
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Obr.3.6. Svorkovnice elektroměru Actaris SL7000 pro přímé měření 
 

Napájení elektroměru – zdroj pomocného napájení musí být galvanicky oddělen od fázových 
napěťových vstupů (15VA oddělovací transformátor). Při absenci pomocného napájení zůstává 
elektroměr napájen za předpokladu připojení alespoň jedné fáze. [5] 

 

3.2.14. I/O karty  

 

 
 

Obr.3.7. I/O karta s plným obsazením 
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Obr.3.8. I/O karta s částečným obsazením 
 

Charakteristika vstupních a výstupních signálů: 
 
VÚ výstupy                         elektronické relé pro zátěž 480 V, 100 mA 
VÚ vstupy                           100 – 240 V, Imax = 3 mA 
NÚ impulsní výstupy          max. 27 V, Zi < 300          
NÚ impulsní vstupy            napájení 21 V, Zi  ~ 1 k      
 
  [5]  
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4. Analýza reklamací spotřeby elektrické energie 
 

Následující kapitola se zabývá analýzou reklamací kvality napětí v období od 1.1.2008 do 
31.12.2010 v oblastech, kde dodávku elektrické energie zajišťuje ČEZ Distribuce. Konkrétně se jedná 
o Středočeský kraj s výjimkou hlavního města Prahy, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, 
Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, okres Havlíčkův Brod v kraji Vysočina, 
Olomoucký kraj s výjimkou okresu Prostějov, Moravskoslezský kraj a okres Vsetín ve Zlínském 
kraji.  

4.1. Rozdělení reklamací podle příčiny a lokality výskytu 
 
Kvalita napětí v distribuční síti je stanovena normou ČSN EN 50 160, která dovoluje kolísání 

napětí v rozsahu ±10% Un, tzn. fázové napětí v síti nn 3x 230/400V se může pohybovat v rozsahu 
207V až 253V. V tomto rozsahu napětí by také měla spolehlivě a bez poškození pracovat většina 
spotřebičů. Poklesy napětí na hladině nn jsou způsobeny převážně proudovými nárazy při spouštění 
větších spotřebičů nebo technickými závadami na rozvodném zařízení (přechodové odpory 
nedokonalých spojů nebo obloukové zkraty na venkovním vedení). V odběrných místech vzdálených 
od distribučních trafostanic může být vlivem impedance sítě trvale nižší napětí, naopak v blízkosti 
trafostanic může být trvale vyšší napětí. Hlavním zdrojem zhoršené kvality napětí už na hladinách vn 
a vvn jsou průmyslové závody, především hutní a strojírenské provozy s velkými pohony a 
elektrickými pecmi, zejména obloukovými. Kolísání napětí se projevuje především rušivým 
kolísáním světelného toku světelných zdrojů, může způsobit poklesy točivého momentu 
asynchronních motorů nebo rušení elektronických zařízení. Trvale zvýšené napětí může mít 
nežádoucí vliv na životnost spotřebičů, hlavně světelných zdrojů. 

Dalším faktorem zhoršujícím kvalitu elektrické energie jsou vyšší harmonické frekvence. Jejich 
zdrojem jsou elektronické předřadníky kompaktních zářivek nebo zářivkových svítidel, spínané 
zdroje výpočetní techniky a jiné elektroniky, regulátory komutátorových motorů, svářečky apod. 
Z průmyslových zařízení pak pohony řízené frekvenčními měniči a hlavně již zmíněné obloukové 
pece. Vyšší harmonické mají celkově negativní vliv na distribuční síť, způsobují např. chybnou 
funkci hromadného dálkového ovládání.  

V oblastech s největším výskytem reklamací je vhodné použití elektroměrů nové generace, 
které jsou schopné kvalitu napětí sledovat. Za tímto účelem byly zakresleny do mapy České republiky 
adresy odběrných míst, kde byla v uvedeném období reklamována kvalita napětí. Celkem bylo 
hlášeno 5657 reklamací, z toho 1056 oprávněných. V případě oprávněných reklamací jsou příčinou 
problému nedostatečná kvalita napětí způsobená vlivem odběrných zařízení na distribuční síť (ČEZ 
Distribuce), závada na rozvodném zařízení (ČEZ Distribuční služby) nebo závada na elektroměru, 
příp. ostatním měřícím zařízení (ČEZ Měření – elektroměr, ostatní). Ve zbývajících nezařazených 
případech nebyla dosud příčina zjištěna. Adresy odběrných míst s oprávněnými reklamacemi byly 
zakresleny do samostatných map podle jednotlivých příčin reklamací. V následující tabulce jsou 
uvedeny konkrétní počty reklamací podle jednotlivých příčin (zdrojů chyb) s rozdělením na dřívější 
kraje (STE – Středočeský, ZCE – Západočeský, SCE – Severočeský, VCE – Východočeský, SME – 
Severomoravský). Pro větší názornost jsou počty reklamací zobrazeny i graficky na obr.4.1.  
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Počet z Zdroj chyb Lokalita           

Zdroj chyb SCE SME STE VCE ZCE 
Celkový 
součet 

  17 51 43 13 40 164 
ČEZ Distribuce 120 284 260 223 76 963 
ČEZ Distribuční služby 12 24 27 21 6 90 
ČEZ Měření - elektroměr, HDO 
(přístroje)   1 1   2 
ČEZ Měření - ostatní    1   1 
Neoprávněná reklamace 636 1099 1062 915 725 4437 

Celkový součet 785 1459 1394 1172 847 5657 

 
Tab.4.1. Počty reklamací podle zdrojů chyb a lokality 
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                                                         Obr. 4.2. Mapa odběrných míst s reklamacemi kvality napětí  
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                    Obr.4.3. Mapa odběrných míst s reklamacemi s výjimkou neoprávněných 
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Obr.4.4. Mapa odběrných míst s oprávněnými reklamacemi s příčinou ČEZ Distribuce 
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            Obr.4.5. Mapa odběrných míst s oprávněnými reklamacemi s příčinou ČEZ Distribuční služby 
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Obr.4.6. Mapa odběrných míst s oprávněnými reklamacemi s příčinou ČEZ Měření 
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Z map je zřejmé, že největší hustota reklamací se vyskytuje v Moravskoslezském kraji v okolí 

Ostravy, Karviné a Frýdku-Místku nebo pak v okolí Plzně. Důvodem jsou již zmíněné závody 
těžkého průmyslu, které jsou zdrojem rušení už v hladině vvn 110kV, ze které se pak rušení dále šíří 
do hladin vn a nn v dané oblasti.  

Hustota oprávněných reklamací je pak menší, to je dáno především subjektivním vnímáním 
poklesů napětí podle blikání svítidel, které je značně viditelné již při kolísání napětí ještě v toleranci 
dané normou.  

4.2. Doba řešení reklamací a jejich hodnocení  
 

Podle vyhlášky 540/2005 je prvním krokem řešení reklamace prověření její oprávněnosti 
s písemným vyrozuměním odběratele do 60 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace 
provozovateli distribuční sítě. V případě vyhodnocení reklamace jako oprávněné  musí být příčina 
snížené kvality napětí odstraněna:  

a) do 30 kalendářních dnů ode dne odeslání vyrozumění o vyřízení reklamace, je-li možné ji 
odstranit jednoduchým provozním opatřením, např. manipulací v zařízení distribuční soustavy.  

b) do 6 měsíců ode dne odeslání vyrozumění o vyřízení reklamace, pokud musí být příčina 
odstraněna stavebně-technickým opatřením, k jehož provedení není nutné stavební povolení.  

c) do 24 měsíců ode dne odeslání vyrozumění o vyřízení reklamace, pokud je odstranění 
příčiny možné pouze stavebně-technickým opatřením, k jehož provedení je nutné stavební povolení. 
[6] 

V grafu na obr.4.4. je znázorněna doba řešení jednotlivých reklamací v závislosti na datu jejich 
doručení. V převážné většině byly reklamace neoprávněné, byly tedy vyřízeny pouze vyrozuměním 
ve standardní lhůtě do 60 dnů. Oprávněné reklamace s odstraněním příčiny jednoduchým způsobem 
pak byly vyřízeny opět v požadované lhůtě do 90 dnů, několik případů, kde bylo nutné stavební 
opatření pak bylo vyřešeno v delších lhůtách do 6 měsíců (cca 180 dnů) nebo v případě nutnosti 
stavebního povolení do 24 měsíců (cca 730 dnů).  

Odběratelé mají možnost se k výsledku vyřízení reklamace nebo odstranění příčiny problému 
vyjádřit, v naprosté většině této možnosti ale nevyužili. Konkrétní počty jednotlivých hodnocení i s 
procentuálním vyjádřením jsou uvedeny v následující tabulce.  

 
 Počet hodnocení % z celkového počtu 

Odběratel se nevyjádřil 5649 99,86 

Odběratel byl spokojen 4 0,07 

Odběratel byl nespokojen 2 0,035 

Odběratel byl velmi nespokojen 2 0,035 

 
Tab.4.2. Hodnocení výsledků reklamací 
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Obr.4.7. Graf závislosti doby řešení na datu založení reklamace 
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Závěr 
 

Jedním cílem této práce byl popis a následné srovnání klasických elektroměrů a moderních 
elektroměrů nové generace. Elektromechanické elektroměry jsou dnes již překonanou a téměř 
historickou záležitostí. Nahradily je modernější elektronické elektroměry, které mohou měřit s větší 
přesností, neobsahují mechanické části (s výjimkou elektromechanického počitadla jako výstupního 
zobrazovacího prvku, pokud není nahrazeno LCD zobrazovačem), mají menší rozměry a umožňují 
snadnou montáž na DIN lištu společně s ostatními modulárními přístroji. Dalším vývojovým stupněm 
jsou elektroměry vybavené mnoha dalšími funkcemi kromě samotného měření spotřeby činné 
energie. Jsou to například měření ve všech kvadrantech, tzn. jak spotřeby tak dodávky činné i jalové 
energie, dálkové odečty, sledování napětí, funkce HDO nebo spínacích hodin přímo v elektroměru, 
funkce omezovače výkonu společně s odpojovačem zátěže nebo indikace napadení elektroměru. 
Veškeré funkce jsou v elektroměru realizovány softwarově s možností jejich parametrizace. 
Komunikace s elektroměrem je možná buď lokálně pomocí optoportu nebo seriového rozhraní, nebo 
dálkově pomocí radiové komunikace (GSM/GPRS sítě) nebo pomocí datového přenosu po silovém 
vedení. Použití těchto elektroměrů značně usnadňuje jak samotnou fakturaci spotřeby elektrické 
energie, tak změny parametrů odběrných míst, jako jsou hodnota rezervovaného příkonu bez nutnosti 
výměny jističe před elektroměrem nebo např. nastavení spínacích časů pro ovládání topných 
spotřebičů. V neposlední řadě je velmi užitečná funkce sledování napětí, na kterou navazuje druhá 
část diplomové práce.  

V této části jsou zpracovány údaje o reklamacích kvality napětí v distribučních oblastech ČEZ 
Distribuce. Největší hustota reklamací se nachází v Moravskoslezském kraji, oblasti s větší 
koncentrací závodů těžkého průmyslu, především elektrooceláren, které jsou značným rušivým 
elementem v distribuční síti již na hladině vvn. Většina reklamací byla vyhodnocena jako 
neoprávněná, jelikož „nekvalita“ elektrické energie se projevuje zejména blikáním svítidel, které je 
subjektivně vnímáno jako rušivé už při hodnotách, které jsou ještě v mezích daných normou. Největší 
hustota oprávněných reklamací byla však opět ve stejné oblasti, zpětný vliv velkoodběratelů na 
distribuční síť je zde tedy velký. Dalším prvkem ovlivňujícím kvalitu elektrické energie jsou 
technické závady na rozvodných zařízeních, způsobují buď poklesy napětí nebo úplné výpadky. Ve 
dvou případech byly objasněny i závady na samotném měřicím zařízení. Pro přesnější sledování a 
objektivní hodnocení kvality napětí v konkrétních odběrných místech nebo lokalitách, kde bylo 
podáno větší množství reklamací vyhodnocených jako oprávněných je vhodná instalace popsaných 
elektroměrů. Na základě jimi získaných dat je pak možné situaci dále řešit, od odstranění drobných 
technických závad přes posílení sítě např. zvýšením napětí v distribuční trafostanici po celkovou 
rekonstrukci sítě nebo výstavbu další trafostanice.  
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