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OBECNÉ INFORMACE
Statistiky jsou volitelným doplňkem WATTrouteru ECO a lze je kdykoli dokoupit a aktivovat v přístroji. Podrobný
postup aktivace naleznete v uživatelské příručce k WATTrouteru ECO.
Statistiky se zobrazují v ovládacím programu WATTconfig ECO na kartě Statistiky.

KARTA STATISTIKY
Poznámka: Tato funkce je dostupná pouze s aktivovanou SW nadstavbou Statistiky. Tento popis je převzatý
z uživatelské příručky WATTrouteru ECO.
Na této kartě se zobrazují denní, týdenní, měsíční a roční statistiky výroby, přebytku a spotřeby. Statistiky lze v
případě potřeby exportovat do souborů *.csv.
Pozor: Měřicí modul je schopen změřit pouze údaje o spotřebě a přebytku. Aby se zobrazily údaje o výrobě a
vlastní spotřebě, je nutno na vstup FB přivést impulzní výstup z externího elektroměru, který měří výkon a
energii ze střídače. Případně propojit vstup FB přímo se střídačem, je-li střídač vybaven kompatibilním
impulzním výstupem. Dále je nutno vstup FB nakonfigurovat v poli "Zdroj dat" na kartě Nastavení vstupů tak,
aby údaj o výrobě byl regulátorem zpracován korektně.
Pozor: Hodnoty jsou pouze orientační! Přístroj nezná přesné údaje z fakturačních elektroměrů!
Pozor: Denní statistiky se nulují vždy těsně po půlnoci, tedy v 0:00 hodin. Ve stejné době probíhá přesun
hodnot právě skončeného dne do historie. Při změně data v regulátoru může dojít k nevratnému vymazání
uložené historie!
Denní statistiky:
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Fáze Lx – zobrazí se údaje o přebytku, spotřebě ve vysokém i nízkém tarifu a (volitelně) i o výrobě, je-li
měřena vstupem FB, v aktuálním nebo zvoleném dni.
Celkem L1+L2+L3 – zobrazí se sumární údaje ze všech 3 fází. Metoda výpočtu těchto dat závisí na
nastavení regulačního režimu – položka "Nastavení regulace" na kartě Nastavení vstupů:
a. Každá fáze samostatně – sumární údaje jsou prostým součtem příslušných polí ze všech 3 fází
b. Součet všech fází – sumární údaje se načítají průběžně podle okamžitých výkonů. V tomto
režimu regulace nemusí prostý součet zobrazených hodnot v jednotlivých fázích souhlasit s
celkovou hodnotou (přebytek v jedné fázi vykrývá spotřebu v jiné fázi apod.).
Denní stavy výstupů – zobrazí se předpokládané hodnoty dodané energie do jednotlivých zátěží v
aktuálním nebo zvoleném dni. Vzhledem k tomu, že statistiky se nulují vždy těsně po půlnoci, tyto
hodnoty nemusí souhlasit s hodnotami v polích "Předp. energie dodaná do zátěže" (nulování těchto
polí probíhá obecně v jiném okamžiku).
Denní stav vstupu FB – zobrazí údaje o měřené energii na vstupu FB v aktuálním nebo zvoleném dni.
Je-li vstup FB konfigurován pro měření výroby, zobrazí se nad měřenou hodnotou informační text "(je
výroba)".
Zobrazit pro den – zvolí den, pro který se mají denní statistiky zobrazit. Lze zobrazit aktuální den a
posledních 7 dnů.
Nulovat – po potvrzení vynuluje veškeré statistiky.
Grafy – zobrazují grafickou interpretaci denních statistik výroby a spotřeby. Grafy v jednotlivých fázích
indikují vždy poměrnou část (výseč nebo část sloupce) sumárních údajů. Údaj o vlastní spotřebě je
počítán ze vztahu: vlastní spotřeba = výroba – přebytek. Údaj o vlastní spotřebě není dostupný, pokud
není měřená žádná výroba nebo je výroba menší než zjištěný přebytek (chyba konfigurace, měření
apod.).

Poznámka: U velmi malých hodnot energií (typicky bezprostředně po vynulování statistik) hraje při zobrazení
grafů roli zaokrouhlování na 0,01 kWh. V těchto případech se nemusí koláčové grafy zobrazovat zcela správně.
Týdenní statistiky:




Graf – zobrazuje 5 hlavních sumárních údajů (výroba, přebytek, vlastní spotřeba, spotřeba ve vysokém
a nízkém tarifu) ve sloupcích pro 7 posledních dnů. Dvojklikem na sloupec zobrazíte příslušný den v
denních statistikách.
Export – vyexportuje týdenní statistiky do souboru *.csv, který lze načíst např. v MS Excel.

Měsíční statistiky:




Graf Výroba – zobrazuje sumární údaje o výrobě (výroba + přebytek) za posledních 31 dnů.
Graf Spotřeba – zobrazuje sumární údaje o spotřebě (vlastní spotřeba, spotřeba ve vysokém a nízkém
tarifu) za posledních 31 dnů.
Export - vyexportuje měsíční statistiky do souboru *.csv, který lze načíst např. v MS Excel.

Poznámka: U měsíčních statistik již nelze zobrazit detail jednotlivých dnů jako v případě týdenních statistik,
detaily se ukládají jen pro posledních 7 dnů.
Roční statistiky:




Graf Výroba – zobrazuje sumární údaje o výrobě (výroba + přebytek) za posledních 12 měsíců.
Graf Spotřeba – zobrazuje sumární údaje o spotřebě (vlastní spotřeba, spotřeba ve vysokém a nízkém
tarifu) za posledních 12 měsíců.
Export - vyexportuje roční statistiky do souboru *.csv, který lze načíst např. v MS Excel. Exportují se
data za posledních 12 měsíců.

Poznámka: Aktuální den se v roční historii (aktuálním měsíci) projeví až po uložení do historie (po půlnoci).
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