
Компанія СЕА пропонує автоматизовану систему обліку енергоресурсів 
(АСОЕ), яка дозволяє здійснювати контроль і аналіз споживання та якості 
постачання енергоресурсів для будинків, а саме: 

• відомості щодо споживання 
теплової енергії (показники 
лічильника тепла);
• якість надання послуги з 
теплопостачання: 
— температура теплоносія в 
прямому та зворотньому 
трубопроводах;
— витрата теплоносія;
— теплова потужність.

Теплопостачання:

• відомості щодо споживання 
гарячої води (показники 
лічильника);
• якість надання послуги гарячого 
водопостачання:
— температура гарячої води в 
прямому трубопроводі;
— тиск гарячої води в прямому 
трубопроводі.

Гаряче водопостачання:

• відомості щодо споживання 
холодної води (показники 
лічильника);
• якість надання послуги 
холодного водопостачання:
— тиск холодної води в прямому 
трубопроводі.

Холодне водопостачання:

• відомості щодо споживання 
електроенергії (показники 
лічильника);
• якість надання послуги з 
електроживлення:
— напруга на фазах;
— сила струму;
— потужність.

Електропостачання:

Центральний рівень
(єдиний диспетчерський пункт)

Квартирні
лічильники води

та тепла

Загальнобудинковий
лічильник холодної

води

Контролер 
вентиляційної

системи

Тиск холодного
водопостачання

Загальнобудинковий
лічильник гарячої

води

Загальнобудинковий
лічильник 

теплопостачання

Загальнобудинковий
коректор газу

Загальнобудинковий
лічильник електроенергії

M
-B

u
s 

м
ер

еж
а

Тиск гарячого
водопостачання

Насосна станція
пожежного
водоводу

Обчислювач
АСОЕ

Багатоквартирний житловий будинок

Рівень галузі підсистем диспетчеризації: Мережа VNP
GPRS / Ethernet

• водозабезпечення та водовідведення
• теплопостачання
• електропостачання
• насосні станції
• вентиляційні систем
• системи пожежогасіння

Автоматизована система обліку водопостачання
та енергоспоживання СЕА АСОЕ



Рис.1 Візуальне відображення об’єктів на карті міста

зберігання інформації та її відображення на карті міста 
по всім видам енергоресурсів, що використовуються, 
в одному місці (диспетчерському пункті);

отримання оперативної інформації щодо якості 
надання послуг постачання енергоресурсів;

вимірювання, збір та архівування первинної 
інформації (обчислення витрати води з механічних  
лічильників, отримання первинних баз даних [ПБД] з 
інтелектуальних лічильників тепла та електроенергії, 
отримання показників, що відповідають за якість водо- 
та теплопостачання [тиск та температура]);

забезпечення синхронності вимірювання в єдиному 
розрахунковому часі;

формування даних добових/місячних витрат та профілів 
навантаження відповідно до ієрархічної структури (район 
– мікрорайон – вулиця – об’єкт) з можливістю 
вивантаження в електронний документ;

зберігання даних обліку для більш глибшого аналізу 
витрат енергоресурсів;

можливість забезпечення доступу до архівної інформації 
відповідних структурних підрозділів та абонентів 
(користувачів);

мінімізація впливу людського фактору на збір інформації.
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- економія на заробітній платі операторів;

- зниження нераціональних втрат ресурсів;

- зниження затрат на усунення аварійних ситуацій 
за рахунок скорочення часу реагування;

- розробка графіку роботи, за аналізом отриманих 
даних.

- підвищення надійності роботи об’єктів;

- зниження числа аварійних ситуацій;

- можливість керувати та спостерігати над 
роботою об’єктів. 

Система диспетчеризації насосних станцій власного виробництва компанії СЕА призначена для 
створення централізованого пункту контролю та управління територіально розділених об’єктів.

Диспетчеризація дозволяє значно скоротити витрати на експлуатацію систем 
водозабезпечення та водовідведення. 

Диспетчеризація насосних станцій
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Рис.2 Відображення насосних станцій на інтерактивній карті міста з можливістю детального перегляду поточних даних
стану об’єкта



Рис.3 Деталізований облік 
електроенергії та збереження 
архівних даних в табличних 
формах

Рис.4 Таблична звітність 
роботи насосів
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Переваги співпраці з Компанією СЕА:

Рис.5 Збереження даних лічильників води в табличних формах

Вся апаратура виготовляється серійно на власній лінії автоматичного 
монтажу

Реалізація нових алгоритмів та модернізація системи здійснюється 
конструкторами СЕА

Забезпечується надійна технічна підтримка

Використання спеціалізованих тарифів мобільних операторів, 
розроблених спеціально для Компанії СЕА та призначених для 
гарантованого забезпечення всього комплексу задач диспетчеризації

Наявність багаторічного досвіду роботи з комунальними 
підприємствами (водоканалами та теплоенерго)

Гарантійне та пост-гарантійне обслуговування


