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KOMUNALA KRANJ.
Nadgradnja vodovodne infrastrukture v Kranju in sosednjih občinah
(v Sloveniji).
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PODROBNOSTI ŠTUDIJE 
PRIMERA
Študija primera se osredotoča na Iskraemecove rešitve 
Smart Water za učinkovito upravljanje z vodo, ki so 
bile v Komunali Kranj uvedene z namenom povečanja 
operativne učinkovitosti in izboljšanja točnosti podatkov 
o porabi vode.

Upravljanje vodovodnega sistema je kompleksna naloga, 
ki zahteva veliko meritev, zbiranja in analize podatkov s 
strani terenskega osebja. 

Uvedba pametnih sistemov za natančno merjenje 
porabe vode, nadgradnja infrastrukture in optimizacija 
delovnih procesov z digitalizacijo pomagajo komunalnim 
podjetjem, da so odzivni, prilagodljivi, presegajo 
pričakovanja uporabnikov in jim nudijo najsodobnejše 
kakovostne komunalne storitve. 

S tem prispevajo k znižanju stroškov, zagotavljajo 
ekonomsko učinkovitost poslovanja ter pravočasnim 
odzivom na kritična dogajanja v omrežju. 

Podjetje Komunala Kranj je za hitrejše in učinkovitejše 
zbiranje podatkov o porabi vode in stanju vodovodne 
infrastrukture uvedla rešitev AMI (napredna merilna 
infrastruktura).

ZAKAJ ISKRAEMECO
Podjetje Iskraemeco ponuja širok nabor rešitev, naprav 
in komponent, ki omogočajo optimizacijo infrastrukture 
vodovodnega omrežja in njene pozitivne posledice - 
znižanje obratovalnih stroškov, izboljšanje operativnih 
postopkov in zmanjšati ročnega dela na terenu. 
Iskraemeco načrtuje uvedbo podobnih sistemov za 
druga komunalna podjetja po vsej Evropi, da bi s tem 
tudi druga mesta navdušili za uporabo učinkovitih rešitev 
za upravljanje z vodo, ki jih ponujajo IoT rešitve.

REZULTATI IN PREDNOSTI 
Po uvedbi Iskraemecovega sistema za upravljanje 
vodovodne infrastrukture in porabe pitne vode, je 
Komunala Kranj z uvedbo novega sistema, ki omogoča 
hitrejše in zanesljivejše zbiranje podatkov, povečala 
učinkovitost delovanja celotnega vodovodnega sistema. 
Celovit pristop k upravljanju vodovodne infrastrukture je 
omogočil tudi prednosti, kot so: izboljšanje operativnih 
procesov in uporabniške izkušnje.

Komunala Kranj je pristojna za upravljanje javnega vodovodnega sistema in 
oskrbo s pitno vodo v mestni občini Kranj ter sosednjih občinah (Medvode, Šenčur, 
Cerklje na Gorenjskem, Naklo, Preddvor, Jezersko).
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ARHITEKTURA REŠITVE
• Temelj pametnih rešitev za upravljanje porabe

pitne vode predstavljajo pametni vodomeri,
ki so opremljeni z naprednimi komunikacijskimi
tehnologijami. Iskraemeco ponuja kombinacijo
vrhunskih volumetričnih, ultrazvočnih in Woltmann
vodomerov. Dobava in montaža pametnih vodomerov 
poteka v skladu s petletno pogodbo, sklenjeno med
podjetjema Iskraemeco in Komunala Kranj.

• Za omogočanje daljinskega odčitavanja so bile
uporabljene naslednje merilne in komunikacijske
tehnologije:

• Pametni vodomeri: volumetrični, Woltmann in
ultrasonični,

• Fiksna komunikacija: NB-IoT in LoRaWAN,

• Komunikacija po sistemu Walk-by/Drive-by:
wM-BUS 868MHz OMS,

• Programska oprema kot storitev (SaaS) za sistem
fiksnega in Drive-by/Walk-by odčitavanja,
vključno z daljinskim upravljanjem podatkov in
analitiko.

• Daljinsko odčitavanje vodomerov poveča operativno 
učinkovitost z brezžičnim beleženjem podatkov o
porabi pitne vode, brez ročnega odčitavanja na
odjemnem mestu, s čimer so preprečene napake pri
odčitavanju.

• Zbiranje podatkov po sistemu Walk-by/Drive-
by omogoča oddaljeno odčitavanje vodomera
iz neposredne bližine, vendar ni potrebno fizično
dostopati do vodomera.

• Programska oprema omogoča grafični in tabelarični 
prikaz podatkov in njihovo analizo ter s tem vpogled
v dejanskega stanja vodovodnega omrežja in
porabe pitne vode, prispeva k lažjemu sprejemanju
strateških odločitev ter izboljša zadovoljstvo končnih 
uporabnikov.

VODOMERI

Gospodinjski volumetrični 
vodomeri

Woltmann
vodomeri

Industrijski ultrazvočni 
vodomeri

Gospodinjski ultrazvočni 
vodomeri

KOMUNIKACIJSKI MODULI PROGRAMSKA OPREMA

Odčitek števca IoT platforma
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Vsaka kaplja vode je 
dragocena – za nas, za 
naš planet, in za prihodnost 
življenja, kot ga poznamo. 

SMART WATER.
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