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WACO SENSORS 

WACO Systems-WACO (Wireless Automatic Collector) is a set of wireless  

 sensors and modules operating in free 868 MHz frequency band. 
 WACO has been designed for data trasfer in instrumentation and control area. 
 The system can be used for data collection from meters and other telemetric 
 elements as well as for transfer of control signal to the controlled elements. 

WACO BUS modules 

Wireless  easy route to your data 

WACO GateWays 

Sensing Analog, Digital Signals,  
Temperature Metering …  
   

Wireless extension  MBUS, RS485, RS232  
 

IP, GPRS and USB  communication  
 

www.wacosystem.com  

               TECHNOLOGIE  SOFTLINK 

http://www.wacosystem.com/


Meters readings, manually reading meters, management change of meters 

               APLIKACE CEM (ON LINE MONITORING) 
  



               NORMA  ISO 50001 

Cílem normy je pomoci subjektu ̊m implementovat systematické, cílené činnosti vedoucí 

 k raciona ́lnímu vyuz ̌ívání energií a tedy i ke sníz ̌ení nákladů.  

 

 

Města a obce , státní správa   -  Firmy  -  Administrativní a logistická centra 

 

 

On line monitoring 



 Budete vědět, jaká další úsporná opatření je potřeba realizovat 

a rychle zhodnotit jejich dopad 

 Rychle odhalíte závady a havárie = eliminujete rozsah škod 

 Zjistíte oblasti k realizaci úspor bez dalších nákladů 

 Získáte přesná čísla na přeúčtování energií na případné 

nájemce, nebo ad hoc pronájmy (např. tělocvičny) 

 Motivace k ekologickému chování a přispění k udržitelnému 

rozvoji životního prostředí 

 

CEM PŘINÁŠÍ NÁSTROJE PRO 
EFEKTIVNÍ ENERGETICKÉ ŘÍZENÍ 



 ON-LINE MONITORING SPORTŘEBY - ELEKTŘINA 

Pasivní spotřeba budovy 5 KWh 

 (131 tis. Kč /rok) 

Potřeba jističe 122 A ??? 



 ON-LINE MONITORING SPORTŘEBY - TEPLO 

Správně nastavená regulace 

 

14 dní nastaven útlum (vánoce) 



 ON-LINE MONITORING SPORTŘEBY - VODA 

úniky vody  



 ON-LINE MONITORING SPOTŘEBY ENERGIÍ 

Aktivita uživatelů                                    1 -3 x týdně  1x měsíčně 

 

 Majitelé rodinných domů   (1000 už.)       9 %   17 % 

 

 Majitelé bytů  ( 10 tis. už.)                      8 %  16 % 

 

 Firmy (do 100 už)          70 %  95 % 

 

 Státní správa a samospráva (do 100 obj)   50 %  70 % 

 

 Business centra, log. Parky (10 –ky už.      50 %  100% 

 

 Dodavatelé energií (Veolia)       100 %  100 % 



 ON-LINE MONITORING SPOTŘEBY ENERGIÍ 

Jak zvýšit zájem uživatelů  o spotřebu energii 

 

 

1. Omezit dodávku energií a vody  - prepay systémy 

 

2. Vizualizovat spotřebu uživatelům – smartphony, tablety, PC (v penězích) 

 

3. Srovnávat spotřebu objektů, bytů, sousedi, ZŠ, MŠ (soutěž) 

 

4. Finanční motivace   



 
 

SOFTLINK s.r.o.  
 

Tomkova 409, 278 01 Kralupy nad Vltavou 

IČO:  271 09 682  DIČ: CZ 271 09 682  
Tel.: +420 315 707111,  

 www.softlink.cz 

 
Ing. Jaromír Charvát, ředitel 
tel: +420 602374415 
j.charvat@softlink.cz 
 

 

DĚKUJEME ZA POZORNOST 
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