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NB-IoT

Správna Sieť pre Internet vecí
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- Nová generácia bezdrôtovej konektivity umožní 

komunikáciu medzi objektami – 4. priemyselná revolúcia

- 25 miliárd prepojených objektov v roku 2020 
(ScienceDirect.com)

- Tento trend je aktuálny aj na Slovensku v biznise, mestách 
aj v domácnostiach ( smart metering, smart industry, smart

city,... )

Prečo spúšťame nb-iot ?
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- NB-IoT je súčasťou LPWA ( low- power, wide- area) technológií 

vhodných pre internet vecí

- Prenos malého objemu dát v širokom spektre

- Nízke náklady, nízka spotreba energie

technológie  nb-iot
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NB-IoT@3GPP štandard
Deutsche Telekom podporuje “NB-IoT” Štandard
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Deutsche Telekom podporuje 3GPP štandardizáciu LPWA siete s NB-
IoT S cieľom poSkytnúť Sieť pre internet vecí (IoT)

NB-IoT

 3GPP (3rd Generation Partnership Projects) : Celosvetová 
spolupráca výborov pre štandardizáciu mobilnej komunikácie 
(napr. GSM, UMTS, LTE, ...)

 Medzinárodná štandardizácia

 Účasť  40 hlavných mobilných operátorov (MNOs) a výrobcov 
čipov a modulov pre mobilnú komunikáciu

 Názov LPWA štandardu: Úzkopásmový internet vecí (Narrow
Band Internet of Things - NB-IoT)

 Štandardizácia ukončená v Q4/2017

NB-IoT @ 3GPP

NB-IoT 
(3GPP Standard)

Approach



Vlastnosti NB-IoT siete

6

obojSmerná komunikácia

Lte úroveň bezpečnoSti

Uplink aj Downlink 
(Software Updates možné)

3GPP štandardizované

nízka Spotreba energie

vySoký počet zariadení

Modemu & dlhá výdrž batérie 
(<10 rokov na 2 AA batérie)

50.000 pripojených na bunku

Deep indoor dosah, 
rozšírený doSah

verejná Sieť

+ 20db link budget v porovnaní 
s GSM

V licencovanom pásme
Využitie existujúceho pokrytia

Kvalita pripojenia

nízke náklady

jednoduché použitie

Priame použitie – žiadne 
párovanie so smartfónom alebo 

softvérom
Administrácia cez obslužný 

portál s možnosťou prepojenia 
cez API

Na modem (<$5*)

nízke dátové prenoSy

štandardizované

Od pár 100 bit/s po 100 kbit/s

3GPP Release 13
SW upgrade LTE, využíva 

existujúcu LTE infraštruktúru* Predpoklad



čo robí nb-iot štandard zaujímavým pre 
zákaznícke riešenia 
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SpoľahlivoSť a Stabilita požiadavky iot riešení náklady

1 2 3
 Účasť všetkých veľkých mobilných operátorov, 

poskytovateľov sietí a semikonduktorov na 
3GPP a iniciatíva v NB-IoT

 Medzinárodná základňa pre zákazníkov 
umožnená vďaka najväčším mobilným 
operátorom (40+)

 Licencované rádiové spektrum pre stabilitu a 
bezpečnosť v budúcnosti

 Otvorený prístup/žiadne prístupy od predajcu
(business a technológia)

 Spĺňa všetky požiadavky pre internet vecí 
(„Nízkoenergetickost”, “nízkonákladovosť”, 
“Dobrý indoorový prienik”, atď.)

 Dostupná v rámci existujúcich sietí mobilných 
operátorov

 Dlhá výdrž batérií

 Z technickej perspektívy, licencované rádiové 
spektrum bez obmedzení na riadení spotreby 
zmožňuje:

 Polovičný duplex (uplink/downlink)

 Žiadne obmedzenia správ za deň/mesiac

 Masívna priepustnosť (milióny zariadení)

 Odpadá nutnosť gateways, zariadenia  
komunikujú priamo do cloudu

 Zníženie nákladov vďaka

 Úsporám z rozsahu pre dodávateľov čipov a 
modemov 

 Opätovnému použitiu existujúcej 
infraštruktúry/zariadenia mobilných 
operátorov s cieľom dosiahnuť minimálne 
úsilie pre uvedenie a byť čo najúspornejší pre 
všetky zúčastnené strany (zameranie 
štandardu)



využitie pre bizniS
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 Sledovanie tovarov

 Ľudia

 Majetok

 Zvieratá

 Monitorovanie vozidiel

Monitoring

 Automatizácia

 Správa zariadenia

 Sledovanie infraštruktúry

 Riadenie poľnohospodárstva

 Kancelárske vybavenie

Priemysel

 Wearables

 Spotrebiče a biela technika

 Sledovanie tovarov vysokej 
hodnoty

Spotrebiteľ

 Bezpečnostné systémy

 Detektory (napr. dymu, vody)

 Kontrola prístupu

 Automatizácia (napr. riadenie 

vykurovania, ventilácie, 
klimatizácie)

Múdre budovy

 Osvetlenie

 Parkovanie

 Nakladanie s odpadmi

 Bezpečnostné kamery

 Kontrola a riadenie premávky

Mestá

 Elektrina

 Plyn

 Voda

 Vykurovanie

Meranie

 Sledovanie zdravotného 
stavu

 Pohotovostné služby 
(napojená záchranárska 

služba, hasiči, polícia)

 POS, Online reg. pokladnice

 ATM

 Digital signage

 Meranie návštevnosti

 Predajné automaty

Maloobchod

Telemedicína



Operátori investujú

• China Mobile will invest $6 billion in NB-IoT network infrastructure in 2017

• T-Mobile US to launch commercial NB-IoT network in Oct and plans nationwide coverage in mid-2018

• Turkcell rolls out nationwide NB-IoT network with smart metering, agriculture and smart city use 
cases (2017)

• Megafon and Qualcomm carry out joint NB-IoT tests in the R&D centre of the operator in St 
Petersburg (2017)

• Deutsche Telekom: Rapid NB-IoT network expansion in Germany and across Europe with nationwide 
rollout in the Netherlands already accomplished (2017)

čo Sa deje vo Svete nb-iot ?
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čo Sa deje vo Svete nb-iot ?
NB-IOT rollout - deutsche telekom 2017 - 2019 

10



Vodárne a kanalizácie

- 1. Nasadených 5 druhov senzorov. Systém sleduje tlak, prietok, hladinu, spotrebu, záplavy, priesaky.  Poskytuje 
informácie dispečingu a jednotlivým zákazníkom. Posiela aktuálne informácie a predikciu stavu hladiny, čistoty, 
možných povodní, stave vodárenských zariadení...Dáta môžu prichádzať z odľahlých miest aj husto zastavaných 
oblastí.   

- 2.  Milióny litrov splaškovej vody, veľká energetická náročnosť pri jej čistení. Cieľ – minimalizovať spotrebu elektriny, 
chémie a kalov. Ročná úspora – 13% spotreby elektriny, 14% spotreby chémie, 17% tvorby kalov

realizované projekty v zahraničí
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Prediktívna údržba

- Podnik potreboval riešiť problematiku plánovania údržbových činností (duplicity, vynechávanie činností ). Nasadill cca 
900 senzorov v rôznych lokalitách podniku (meral teplotu, hluk, vibrácie a iné veličiny). Údaje boli prenášané do ERP 
systému (SAP) . Každá požiadavka na činnosť údržby a jej výsledok  boli prepojené s plánovaním údržby. 

- Výsledkom bola: 

vyššia spoľahlivosť zariadení, menej výpadkov, 

nižšie náklady na údržbu a predikcia budúcich trendov 

v údržbe strojov a technológií     

realizované projekty v zahraničí
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Smart metering

- Pilotný projekt merania elektrickej energie pre 100 domácností. 

- Očakávané prínosy: zvýšenie spokojnosti zákazníkov prostredníctvom automatickej detekcie chýb a zníženia času 
potrebného na nápravu. Online meranie spotreby  energie. Manažovanie inštalovanej kapacity podľa potreby. 
Rozšírenie nasadenia smart merania zabezpečí vhodný ekosystém a rozšírenie technológií v súlade s požiadavkami 

Smart Grid

realizované projekty v zahraničí
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- Vybudovanie NB-IoT siete na Slovensku v H1 2018. Vybrané lokality od decembra 2017

- Pilotné projekty v priemysle a utilitách  - záujemci o spoluprácu sú vitaní

Ďalšie kroky na slovensku
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Ďakujem za pozornoSť

Vladimír Behúň, Slovak Telekom


