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Kas yra išmanieji skaitikliai? 

Išmanieji skaitikliai –  tai 

naujos kartos dujų ir elektros 

skaitikliai, kurie mūsų 

namuose pakeis tradicinius 

skaitiklius.  

© 
Kokia išmaniojo skaitiklio 

teikiama nauda? 

• Sąskaitos bus tikslios, o ne 

apytikslės.  

• Faktiniai skaitiklio rodmenys 

saugiu belaidžiu ryšiu bus 

siunčiami tiesiai Jūsų 

energijos tiekėjui , o tai reiškia 

–  daugiau jokio rodmenų 

nuskaitymo rankiniu būdu.  

• Namuose esančiame ekrane 

galėsite matyti tikslias 

energijos sąnaudas, jei jų bus, 

o taip pat sumą svarais ir 

pensais. 

Ateityje: 

• prisijungimas prie kitų 

tiekėjų arba persijungimas tarp 

kreditavimo ir išankstinio 

mokėjimo vyks greičiau ir 

paprasčiau;  

• klientai internetu arba 

mobiliuoju telefonu galės 

apmokėti paslaugas avansu. 



o 
Ką turėčiau žinoti apie 

išmaniojo skaitik lio 

instaliavimą? 

• Išmanųjį skaitiklį be 

papildomo mokesčio instaliuos 

apmokytas meistras. 

• Prieš atvykstant meistrui 

išsiaiškinkite kur šiuo metu 

įrengtas naudojamas skaitiklis 

ir ar jį lengva pasiekti.  

Tą dieną : 

• turėsite dalyvauti 

instaliavimo metu. Vienam 

skaitikliui prireiks maždaug 

vienos valandos. Šiuo laiku bus 

laikinai atjungtas energijos 

tiekimas. 

• Meistras paaiškins kaip 

naudotis naujuoju namuose 

esančiu ekranu.  

• Jei dujų skaitiklis jau 

instaliuotas, bus atlikta dujų 

saugos inspekcija. 

Jei Jums reikia papildomos 

pagalbos, susisiekite su 

energijos tiekėju.  
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O 
Kaip ir kada galiu gauti išmanųjį 

skaitiklį? 

Nuo dabar iki 2020 m. energijos 

tiekėjas be papildomo mokesčio 

kiekvieniems namams Anglijoje, 

Škotijoje ir Velse siūlys įsigyti 

išmanųjį skaitiklį . 

Ar Jums tinka išmanusis 

skaitiklis, priklausys nuo 

daugelio ir įvairių veiksnių, tokių 

kaip: šiuo metu naudojamo 

skaitiklio amžius ir būsto, 

kuriame gyvenate, tipas. 

Energijos tiekėjas susisieks su 

Jumis, kai išmanusis skaitiklis 

bus paruoštas instaliuoti.  

 

Kas yra „Smart Energy GB“? „Smart Energy 

GB“ – tai išmaniojo skaitiklio rodmenys.  

Daugiau informacijos apie išmaniuosius 

skaitiklius ir jų teikiamą naudą sužinosite 

apsilankę tinklalapyje smartenergyGB.org. 

Šį bukletą galima atsisiųsti arba 

gauti kitu priimtinu formatu 

pasiteiravus. Daugiau informacijos 

rasite apsilankę adresu 

smartenergyGB.org. 

 


