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Nutikas võrk - Smart Grid



Mõningad dokumendid “Nutika Võrgu” (Smart Grid) kohta

1 EL ENERGIA-KLIIMA PAKETT poolt seatud eesmärgid aastaks 2020 

(20+20+20(+10)): http://ec.europa.eu/energy/electricity/package_2007/doc/2007_09_19_explanatory_memorandum_en.pdf

- Vähendada energiatarbimist 20% võrra;

- Vähendada kasvuhoonegaaside emissioone 20% võrra võrreldes aastaga 1990 (30%, kui      

muu maailm liitub);

- Suurendada taastuvenergia osakaalu energiatarbimises 20%-ni;

- Suurendada biokütuste osakaalu transpordis kasutatavates kütustes 10%-ni.

2 Euroopa strateegiline energiatehnoloogia plaan: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0723:FIN:EN:PDF

Peamised ELi tehnoloogilised väljakutsed järgmiseks 10 aastaks, et täita eesmärgid aastaks 2020 on: 

…luua ühtne ja arukas Euroopa elektrivõrk, mis suudab katta massilise taastuvate ja 

detsentraliseeritud energiaallikate liitmise… Arendada:

taastuvenergiaallikaid; madala-energiatarbimisega hooneid; puhtama kivisöe kasutamist, 

süsinikku neelavat tehnoloogiat;  neljanda põlvkonna tuumaenergiat;

Euroopa majanduse muutmine energiatõhusaks ja süsinikdioksiidiheidete vähendamine

3 European Technology Platforms (ETP) for the Electricity Networks of the Future 

(SmartGrids): ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/energy/docs/smartgrids_en.pdf

…on Euroopa Komisjoni algatus, mille eesmärgiks on suurendada konkurentsi olukorda Euroopa Liidu 

elektrivõrkudes, eriti nutikates võrkudes (smart power grids). 

4 Energiamajanduse riiklik arengukava aastani 2020 http://www.riigiteataja.ee/ert/get-attachment.jsp?id=13195400

Punktis 2.3. Eesmärk: Eestis asuvate tarbijate elektrivarustus ja -tarbimine on muutunud säästlikumaks 

Meede: Uuenduslike elektrivõrgu lahenduste rakendamine 
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Definitsioon Smart Grid`le
Smart Grid on elektrivõrk, mis intelligentselt integreerib tema 
külge ühendatud kasutajate omadused ja käitumise –
tootjad, tarbijad ja need, kes teevad mõlemat – tagades 
tõhusalt säästliku, majanduslikult efektiivse ja kindla 
elektrivarustuse (Eurelectric).

Arukas Võrk on terviklik ja keskkonnasõbralik isekohanev 
automaatikasüsteem kus vool, informatsioon ja raha 
voolavad koordineeritult „turuplatsi“ kõikide osaliste vahel 
(Rando Pikner) http://www.riigikantselei.ee/failid/Uue_p_lvkonna_elektris_steem_ja_selle_komponendid__t_isversioon__Rando_Pikner.pdf

Kõik osalised on TSO, DSO, elektrimüüjad, kliendid

Peamine/oluline on saavutada keskkonnasäästlikkus!

Märksõnad on veel: Smart Generation, Smart Trading, Smart 
City, Smart Metering (Smart metering smart grid), Smart 
Home.

http://www.riigikantselei.ee/failid/Uue_p_lvkonna_elektris_steem_ja_selle_komponendid__t_isversioon__Rando_Pikner.pdf


“Rõhuasetus”

USA-s on rõhk tasuvusel ja finantsaspektidel

Euroopas rõhutatakse uut tehnoloogiat ja innovatsiooni

Smart Grid rakendamise teeb võimalikuks 

energiatehnoloogiate, IT, side ja infrastruktuuri areng



Tänane võrk – Homne võrk

1 mõned põhiandurid 

2 keskne tootmine

3 ühesuunaline info

4 pime

5 tundlik katkestustele

6 lõpptarbijal vähe

võimalusi

SIDE ON OLULINE

1 arukad andurid, pidev mõõtmine, jälgimine

2 hajutatud tootmine

3 kahesuunaline info

4 iseparanev ja reaalajastatud 

5 kohanev ja saarestuv

6 lõpptarbijal palju võimalusi



Võtmekomponent - Võimsusnõudluse juhtimine (1)

Tipukoormus on mõjur nr. 1

Eesmärk: lohu tõstmine ja tipu vähendamine

Meetmena võiks kasutada 

erinevaid paindlike tariifitsoonide 

SÄÄST



Võtmekomponent - Võimsusnõudluse juhtimine (2)
Meetmena võiks lubada elektrivõrgul oma kodumasinaid juhtida

Nt…kliendile antakse võimalus saada 2 tunni pärast elektrit poole hinnaga, kui 
lülitab (laseb lülitada) välja omal mõne tarviti…

Meetmete tulemuseks on lamedam  koormuskõver

Võrgu kontroll ja

mõõtmine
Tariif

Tark arvesti

Arvutus-

keskus

WLAN-ruuter

Lülituskarp

Energia jm

mõõteandmed

Energia

Standardiseeritud kommunikatsioon

Kodumasinad

Vaheldi

Soojuse ja

elektri

koostootmine,

temperatuuri

kontroll

Külmik

Detsentraliseeritud lahenduse rakendamine



Võtmekomponent - Hajutatud tootmine 

Hajutatud tootmine on tarbimiskeskuse lähedal asuvate väikeste 

genereerivate tehnoloogiate kasutamine, mis võimaldab vähendada 
energiakulusid, tõstab töökindlust, vähendab heitmeid ja laiendab 
elektrienergia kasutusvõimalusi.

Näiteks…Teil on “majas” tuulegeneraator, päikesepaneel, muu 
“tootmisagregaat”, milledest ülejäänud energiat võiks anda võrku…?

…kui paljudel on “midagi anda”, siis nii võib efektiivsus kokku kasvada palju 
Saavutame 

energiakulude vähendamise 

töökindluse tõstmise 30% 85%

heitmete vähendamine

elektrienergia kasutusvõimaluste laiendamine

Komponendid eeldavad vaba elektriturgu, sidekanalit, 
infosüsteeme, nutikat juhtimist, mõõtmist ja ka nutikaid 
tarbijaid!



Võtmekomponent – Automatiseerimine, JV näited
Rikkeindikaatorid õhu-, kaabelliinil

- info rikke kohast ja kaugusest

- lühisekoha kiirema lokaliseerimisega (katkestuste aeg SAIDI vähenemine) 

Kaugjuhitavad masti võimsuslülitid 

- väheneb katkestusega haaratud klientide arv

- lokaliseerib rikkekoha, taastab rikkega mitteseotud 

klientide toite sekunditega

Kaugjuhitavad koormuslahklülitid lahutuspunktides

- SAIDI vähenemine

- automaatne ümbertoitmine

- kohalesõidukulude vähenemine

Taaslülitusautomaatika

- võimaldab lühise korral kahekordset 

automaatset taaslülitust

- likvideerib automaatselt kuni 10% 

mööduvatest lühistest



“Rajapind” Nutika võrgu “toimimispilt”

k



Elektriautod 

Näide: Laadimine Piirkonnas 

11000 elektriautot, 60 km 

päevas, energiavajadus 12 kWh 

auto päevas, 46 GWh kõik autod 

aastas, siis võrgu (20 kV) 

“tugevdamise” kulud 

900000 eurot, see lisab 1,2-

1,7 senti/kWh

Näide: EL auto elektrilaona

Palju saab tippu “lõigata”, kui 

elektriautosid kasutada 

energialadudena võrku

Fortum koostöös Stockholm City & Göteborgi`ga plaanib paigaldada 500 elektriauto 

laadimise punkti 2 aasta jooksul, plaanis “üldine test” 250 sõidukile.

Riiklik ambitsioon Rootsi puhul on 600 000 elektriautot aastaks 2020 (kokku on Rootsis 

4,3 miljonit autot)



“Jõulisemad” Smart Grid (Smart metering) arendajad Euroopas

Itaalia – Enel, 

35 miljoni KL arvestit

Hispaania – Iberdrola, 

OpenMeter, projektid 

FENIX - paindlik elektrivõrkude integreerumine 

ADDRESS - Aktiivne Jaotusvõrk, Nõudluse juhtimise ja Hajutatud 

tootmise energiaallikad

Portugal – EDP InovGrid projekt



Kauglugemine



Olemasolev kauglugemine JV`s

• Treng – 18600 arvestit korrusmajas 

GSM

• Ektaco – 15700 arvestit korrusmajas 
kaabel/GSM

• Kamstrup – 80 arvestit korrusmajas 
Raadio/GSM

• Enermet (kodu) – 9300 arvestit korrus-
ja eramajas PLC/GSM

• Enermet (äri) – ca 11000 arvestit 
GSM/GPRS

KOKKU: ca 55000 arvestit

Tarbimne

48%

52%

Kohtlugemine Kaugloetav

Arvestid

92%

8%

Kohtlugemine Kaugloetav



“Tõukurid” kauglugemisele

• EL energiapoliitika järgimine (vajadus seostada tarbimine 

ajaga, avatud ja efektiivselt toimiva el. energia jaeturu loomine). 

• Nutika võrgu lahenduste toetamine

• Teenuse kvaliteedi parandamine (sh paindlikud tariifid) 

ja kliendi rahulolu suurendamine;

• Võrgu- ja müügitegevuse efektiivsuse 

parandamine (kadude ja näitudega seotud kulude vähendamine);



Kauglugemise tulu kliendile, võrgu- ja müügiettevõttele

Klient Võrk Müük

Klient vabaneb näidu 

teatamisest

Kliendikatkestuste ja 

pingeprobleemi informatsioon, 

ilma kliendi pöördumiseta

Automatiseeritud 'näidust-arveni' 

protsess, arved koostatakse 

kiiremini, tasu laekumine kiireneb

Läbi paindlike 

elektrienergia tariifide on 

kliendil võimalik paremini 

kontrollida elektrienergia 

kulusid

Kaopiirkondade analüüsi 

lihtsustumine

Näiduvõtmise töö kulude 

vähenemine

Müügikulude alanemine

Võimaldab kliendi tarbimist 

analüüsides teha mõlemale poolele 

soodsaid tariifipakkumisi

Võimalik jälgida ja 

analüüsida tarbimise 

ajalugu, selge ülevaade 

tarbimisest ja kuludest

Pidev ülevaade võrgu 

koormatusest 

Võrgu läbilaskevõime 

planeerimise lihtsustumine

Klient ei pea teavitama 

katkestustest ja 

pingeprobleemidest

Võlgnemise tekkimisel võimalik 

arvestis oleva lüliti abil välja 

lülitada

Avatud turul lihtne 

el.energia müüjat 

vahetada 

Elektri energia müüjatele 

võimalik müüa kauglugemise 

teenust

Arved esitatakse vastavalt 

tegelikele näitudele



Kadu



Arvesti funktsionaalsus

e



Kaasaegne kaugmõõtmise struktuur. Sidelahendused
PLC

GPRS/CDMA

GPRS/CDMA

GPRS/CDMA

slave

slave
“põhi”arvesti

Radio-MeshNET

MDC MDM

MDC – Meter Data Collection ehk lugemisüsteem

MDM – Meter Data Management

P2P

PLC – Power Line Communication 0,4 kV võrgu lugemine

Kodu ekraan

P2P – Point to Point nt GPRS arvesti

Energik (CIS)

Xpower DMS

VHT

AMI – Advanced Metering Infrastructure

NIS – Network Information Service NIS

Web service



Nutikas mõõtmine osana madalpingevõrgu haldusest

a



Üks näide. Reeglistiku olemasolu? EL vaade?

Mis on peamine erisus banaanil ja targal arvestil?

Vastus: Banaani jaoks on Euroopas olemas täpne, lõplik ja

põhjalik kirjeldus.

(COMMISSION REGULATION (EC) No 2257/94 of 16 

September 1994 laying down quality standards for bananas)

Tulemus: Meil on euroopas igapäevases kastutuses 

oluliselt rohkem banaane kui tarku arvesteid.



Lahenduste muutus objektil



Smart home - Nutikas kodu

• Nutikas kodu reageerib/vastab/töötab nutikast 

mõõtesüsteemist tulevale signaalile – võimusnõudluse või 

maksumuse muutuse signaalile - alustada või lõpetada 

energia kasutamise ilma kliendi otseseta (või peaks kirja 

panema automaatselt).

• Koduseadmeid (näiteks: pesumasin,nõudepesumasin, 

konditsioneer) on võimalik käivitada või seisata olenevalt 

signaalist, mida nutikas koduseade saab.



Euroopa riikide staatus kauglugemisel

• Rootsi – 100%

• Itaalia – 100%

• UK – 2020 – 100%

• Prantsusmaa – 2016 – 100%

• Hispaania – 2018 - 50%?

• Saksamaa – 2013 tehakse otsus regulaatori poolt

• Soome – 2014 – 80%

• Norra – ??

• Taani – 2011 - 50%

• Läti – otsus puudub

• Eesti – 2017 – 90%



Tänan!


