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Procesų skaitmenizavimas ir naujų 
technologijų taikymas

Bendrovės eksploatuojamiems katilams

yra įdiegtos modernios SCADA valdymo

sistemos. Katilus, turinčius šią sistemą,

galima valdyti ir stebėti jų būklę nuotoliniu

būdu, naudojant planšetinį kompiuterį ar

išmanųjį telefoną.

Bendrovė bendraudama su įvairiomis mokslo

ir kitomis institucijomis sprendžia biokuro

katilų dūmų vamzdžių korozijos problematiką.

2018 m. lapkričio mėn. „Inkaro“ katilinėje

buvo įdiegta karbamido dozavimo į dūmus

sistema, kuri turi užtikrinti dūmų vamzdžių

korozijos prevenciją. Tai pirma tokio tipo

sistema Lietuvoje. Planuojamas sistemos

derinimas, testavimas ir surinktų duomenų

analizė 2019 m. I ketv., o tokių sistemų

įdiegimas visuose bendrovės biokuro

katiluose iki 2020 m.



Šilumos gamybos įrenginių valdymas nuotoliniu būdu

 Šiuo metu jau realizuotas ir naudojamas šilumos gamybos įrenginių valdymas ir stebėjimas

nuotolinių būdu panaudojant planšetinius įrenginius tiek integruoto, tiek izoliuoto tinklo katilinėse.

 Darbuotojui suteikiama galimybė ne tik stebėti, bet ir valdyti įrenginius SCADA sistemų pagalba.



 Pagal vykdomus šilumos tiekimo tinklų

projektus planuojamų prijungti objektų

analizė.

Operatyvi šilumos tiekimo tinklų informacija čia ir dabar

 Integravus filialo „Jurbarko šilumos tinklai“

ūkinę veiklą vieningai pradėti naudoti ir

Jurbarko miesto integruoto šilumos tiekimo

tinklo duomenys.



„ŽALIOS“ ŠILUMOS TIEKIMAS
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„Smart“ sprendimai diegiant dispečerizavimo ir vizualizavimo sistemą

„Vilniaus šilumos tinklai“ „Fortum Klaipėda“ „LitGrid“



Nauji sprendimai ir greitaveika vykdant profilaktinius remontus

2 dienos
tiek vidutiniškai užtrunka kasmetiniai 

profilaktiniai remontai

50 atskirų tinklo zonų detaliai patikrinta 

naudojant mobilias priemones



Įdiegta automatinė paslaugų teikimo informacinė sistema 
vartotojams www.kaunoenergija.lt/paslaugos

Grandis



3 bendrovės pastatai tapo energiją 
gaminančiais pastatais

20 KW galios saulės elektrinė ant bendrovės 

administracinio pastato

20,4 KW galios saulės kolektoriai 

ant vieno iš bendrovės pastatų
10,2 KW galios saulės kolektoriai 

ant „Pergalės“ katilinės



Šios sistemos pagalba per parą yra išanalizuojama 1,5 mln. šilumos apskaitos prietaisų ar kitų duomenų. 

Einančių į šilumos punktus darbuotojų skaičius sumažėjo nuo 16 iki 6.

Sistemos galimybės buvo pristatytos 2018-08-30 Lietuvos šilumos tiekėjų 
asociacijos organizuotame seminare, kur susilaukė labai didelio susidomėjimo iš 

kitų šilumos tiekimo įmonių.

AB „Kauno energija“ vienintelė šilumos tiekimo įmonė 
Lietuvoje, kuri turi įdiegtą šilumos apskaitos prietaisų 
rodmenų monitoringo ir pastatų šilumos suvartojimo 

analizės sistemą



Įdiegus šią mobiliąją aplikaciją planšetiniuose kompiuteriuose, patikrinimų padidėjo daugiau nei 100 proc., darbas 
tapo operatyvesnis, dinamiškesnis. Nebereikia darbo sąnaudų apdorojant surinktus duomenis. 30 proc. sumažėjo 

darbuotojų poreikis tai pačiai darbo funkcijai atlikti.

AB „Kauno energija“ pirmoji šilumos tiekimo įmonė 
Lietuvoje, įdiegusi karšto vandens skaitiklių patikrinimus 

mobiliuose įrenginiuose



Šiuo metu nuskaitomų apskaitos prietaisų yra daugiau nei 5 300 vnt. (daugumai KE vartotojų).

Šilumos vartojimo parametrus pastatuose yra galimybė stebėti ne tik darbo vietoje, bet ir išvykus,
naudojant mobiliuosius įrenginius.

AB „Kauno energija“ viena pirmųjų šilumos tiekimo įmonių 
pradėjo diegti šilumos apskaitos prietaisų nuotolinį nuskaitymą



Vieninga atsijungusių vartotojų duomenų bazė

 Atsijungusių vartotojų 

duomenų bazė kaupiama 

geografinės informacinės 

sistemos ArcGIS

priemonėmis

 Duomenys integruoti su 

sąskaitybos (bilingo) 

informacine sistema.
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Katilines eksploatuojančių specialistų skaičius
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Vidutinė metinė šilumos kaina vartotojams 
Kaune 2012 – 2018 metais, ct/kWh be PVM
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Jei įmonė per laikotarpį nuo 2013 iki 2018 metų nebūtų dariusi nieko, „permokos“ nebūtų 
susidariusios, o vidutinė šilumos kaina vartotojams būtų išlikusi 2013 metų lygyje.



Uždirbta investicijų grąža AB „Kauno energija“ 
dalinasi su vartotojais

Daugiau, nei 14,6 mln. eurų grąžinimas vartotojams – tai AB „Kauno

energija“ per pastaruosius ketverius metus įvykdytų investicijų ir pasiekto

geresnio veiklos efektyvumo bei rinkos plėtros rezultatas.

2013–2017 m. 

AB „Kauno 

energija“ į 

šilumos ūkį 

investavo 

daugiau nei 

52,2 mln. Eur. 

Investuota į:
Šilumos 

tiekimo 

tinklų 

atnaujinimą

Biokuru ir 

gamtinėmis 

dujomis 

kūrenamų 

katilų 

įrengimą

€ €

€
€



Dėkojame.


