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Artykuł techniczny
Wszystko co należy 
wiedzieć o audytach 
energetycznych.  
Dekret Królewski 56/2016

Osiągnięcie wyznaczonych 
celów w zakresie klimatu i 
energii

Wprowadzenie

Dnia 14 listopada 2016 roku upłynął 
termin wykonania audytów energetycz-
nych, określony w Dekrecie Królewskim 
56/2016 opublikowanym dnia 13 lutego 
tego samego roku. We wspomnianym 
dekrecie zdefiniowano wszystkie wyma-
gania niezbędne dla prawidłowego prze-
prowadzenia audytu energetycznego 
oraz różne rodzaje sankcji przewidzia-
nych w przypadku jego niewykonania.

Reasumując, dekret ma na celu wdroże-
nie wymaganego pakietu środków, który 
gwarantuje osiągnięcie celów w zakre-
sie klimatu i energii wyznaczonych przez 
Komisję Europejską na rok 2020.

Podstawowe cele wyrażone za 
pomocą trzech wielkości:

20%
Zwiększenie oZmniejszenie oZmniejszenie o

zużycia energii

20%
emisji gazów 

cieplarnianych
produkcji energii 

odnawialnych

20%
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Które firmy podlegają Dekretowi Kró-
lewskiemu 56/2016?

Dekret Królewski 56/2016 stanowi, że 
wykonanie audytu energetycznego jest 
obowiązkowe w przypadku dużych firm 
zatrudniających ponad 250 pracowników 
lub których obrót przekracza 50 mln € 
lub których bilans ogólny wynosi 43 mln 
€. Wielkie spółki również mają obowią-
zek wykonania audytu energetycznego. 
Poza tym, niespełnienie tego obowiązku 
może skutkować sankcjami w wysokości 

do 60 000 €.

Firmy tego typu, określone w Dekrecie 
Królewskim 56/2016, są zobowiązane 
powtarzać audyt energetyczny co 4 lata, 
począwszy od ostatniego audytu.

W jaki sposób udowodnić spełnie-
nie wymogów Dekretu Królewskiego 
56/2016?

Pomimo upływu terminu wykonania i 
przedstawienia audytów energetycz-
nych, firmy, które nie dotrzymały termi-

nu, powinny koniecznie zaplanować i 
wykonać własny audyt. Ważne jest, aby 
pamiętać, że kompetentne organy mogą 
w sposób losowy wybrać jakąś firmę i 
zażądać możliwych do zidentyfikowania 
danych dotyczących wdrożenia systemu 
zarządzania energią. Patrz wyciąg z ar-
tykułu 5 Dekretu Królewskiego 56/2016:

W ustępie 1: ”Kompetentny organ wspól-
noty autonomicznej lub miast Ceuta lub 
Melilla wdroży, ustali i zastosuje nieza-
leżny system kontroli wykonania audy-

MikroprzedsiębiorstwaDuże firmyWielkie spółki

ZWOLNIONEZOBOWIĄZANE

KTO MUSI SPEŁNIĆ WYMOGI DEKRETU?

MAŁE I ŚREDNIE  
PRZEDSIĘBIORSTWA

Liczba 
pracowników +250

Obrót +50 mln

Bilans ogólny +43 mln

ZOBOWIĄZANEZWOLNIONE

-250

Tak, spełniaNIE spełnia
ZOBOWIĄZANE
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tów energetycznych. Z tego też względu 
będzie mógł wykonać niezbędną według 
własnego uznania ilość kontroli, celem 
nadzorowania realizacji obowiązku prze-
prowadzenia audytów energetycznych w 
firmach, w których ma zastosowanie ten 
Dekret Królewski, a także zapewnienia i 
sprawdzenia jego jakości.”

W ustępie 2: “Kontrola obejmie wybraną 
losowo w danym roku część, co najmniej 
statystycznie znaczącą, ogólnej liczby 
audytów energetycznych wykonanych w 
każdym czteroletnim okresie.”

Jakimi rozwiązaniami dysponuje firma, aby spełnić wymogi Dekretu 
Królewskiego 56/2016?

Jak mogliśmy się przekonać, bezwzględnie zaleca się wykonanie analizy 
energetycznej nawet po upływie ustawowego terminu, aby spełnić wymogi 
obowiązujących przepisów. 

W celu spełnienia wymogów nałożonych przez Dekret Królewski 56/2016, 
audyt energetyczny może zostać wykonany za pomocą dwóch różnych 
metod:

Instalacja stałego systemu SGE 
(Sistema de Gestión Energética 
- system zarządzania energią).

Wdrożenie systemu zarządzania 
energią (SGE) wymaga zainsta-
lowania sprzętu pomiarowego w 
celu stałej rejestracji danych. W 
ten sposób można uzyskać praw-
dziwe, identyfikowalne informacje 
umożliwiające wykrycie nieprawi-
dłowości oraz możliwości uzyska-
nia poprawy wobec konieczności 
zmniejszenia i optymalizacji po-
boru energii, co ma bezpośredni 
wpływ na redukcję emisji gazów 
cieplarnianych.

Wykonanie audytów za pomo-
cą przenośnego sprzętu.

Drugą opcją umożliwiającą wy-
konanie audytu energetycznego 
jest zainstalowanie przenośnych 
urządzeń pomiarowych w celu 
ustalenia podstawowego pro-
filu poboru energii w instalacji, 
uzyskując identyfikowalne dane 
pozwalające opracować strate-
giczny plan optymalizacji poboru 
energii i efektywności energe-
tycznej instalacji.

Powyższe skutkuje tym, że 
w przypadku wykrycia braku 
aktualnego audytu podczas 
kontroli wykonywanej przez 
funkcjonariusza kompetentnego 
organu, a w związku z tym 
- niespełnienia wymogów 
Dekretu Królewskiego 56/2016, 
organ administracji nałoży 
odpowiednią sankcję.

Firma CIRCUTOR oferuje MYeBOX®, nowatorski przenośny ana-
lizator sieci i jakości zasilania, będący idealnym wsparciem dla 
wszystkich firm, które zobowiązanych do wykonania audytu ener-
getycznego. Jest to jednocześnie innowacyjne i łatwe w obsłudze 
rozwiązanie, stanowiące odpowiedź na potrzeby rynku. 

Niedopełnienie wymogów Dekretu Królewskiego 
może skutkować karą do 60 000 euro jeśli chodzi o 

audyty energetyczne

KIEDY NALEŻY PRZEDSTAWIĆ AUDYT?

Co 4 lata od ostatniego audytu

CZY PRZEWIDZIANO SANKCJE ZA NIEDOPEŁNIENIE 
WYMOGÓW DEKRETU?



Technologia zapewniająca wydajność energetyczną  www.circutor.com4

Oszczędności w zakresie 
przemieszczania się, czasu i 
środków
Zdalna wizualizacja i konfiguracja 
za pomocą MYeBOX® Cloud

MYeBOX®: Najlepszy sprzęt do wyko-
nania audytów w zakresie efektywno-
ści energetycznej.

Mając na uwadze wykonywanie audytów 
energetycznych, CIRCUTOR przedsta-
wia swój nowy przenośny analizator sieci 
i jakości zasilania z systemem bezprze-
wodowym: MYeBOX®.

Urządzenie to zawierające najnowszą 
technologię stosowaną w przenośnym 
sprzęcie pomiarowym, zostało zapro-
jektowane do pomiaru i rejestracji para-
metrów elektrycznych i poboru energii 
z innych źródeł. Cechą wyróżniającą to 
urządzenie spośród innych dostępnych 
na rynku jest bezprzewodowe połącze-
nie zapewniające całkowicie zdalne 
sterowanie.

Urządzenie zawiera system połączenia 
Wi-Fi i/lub 3G umożliwiający konfiguro-
wanie, monitorowanie i rejestrowanie da-
nych za pomocą urządzeń typu smartfon 
lub tablet z dowolnej lokalizacji, bez ko-
nieczności znajdowania się w pobliżu da-
nej instalacji. Dzięki bezpłatnej aplikacji 
MYeBOX® (wersja Android i IOS) każdy 
użytkownik będzie mógł skonfigurować 
urządzenie, pobrać rejestr i wysłać go do 
bezpłatnego serwera MYeBOX® Cloud, 
współdzielić go z innymi osobami oraz 
odbierać komunikaty za pomocą aplikacji 
i bezprzewodowo.

Dodatkowo MYeBOX® łączy w sobie 
dwa systemy gromadzenia danych. Jego 
pamięć wewnętrzna pozwala rejestrować 
zmienne poboru energii i zdarzenia doty-
czące jakości zasilania w samym urzą-
dzeniu. Natomiast serwer MYeBOX® 
Cloud umożliwia dodatkowo automatycz-

Cechą wyróżniającą to 
urządzenie spośród innych 
dostępnych na rynku jest 
bezprzewodowe połączenie 
zapewniające całkowicie zdalne 
sterowanie.

Spośród innych zalet, aplikacja pozwala 
użytkownikowi:
  Wyświet lać  pomiar y  w czas ie 

rzeczywistym 
  Inicjować i zatrzymywać rejestrację 

danych
  Uzyskiwać dostęp do zgromadzonych 

danych i je wyświetlać
  Bezpłatnie wysyłać zgromadzone da-

ne do serwera w chmurze: MYeBOX® 
Cloud
  Wysyłać powiadomienia o alarmach za 

pomocą poczty elektronicznej
  Współdzielić w prosty sposób pliki

ne gromadzenie tych danych, stanowiąc 
nieodpłatną przestrzeń w chmurze, która 
pozwala użytkownikowi pobierać wyko-
nane pomiary z dowolnego miejsca, pod 
warunkiem dostępu do Internetu, przy 
czym cała procedura przebiega w szybki 
i łatwy sposób.
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MYeBOX Cloud

Nowy system audytu
System MYeBOX®

ISO 50001
MYeBOX® umożliwia Ci zabranie ze sobą, w dowolne miejsce 
i w dowolnym momencie, wszystkich informacji o dokonanych 
pomiarach. Niezbędne narzędzie do wykonywania wszelkiego 
rodzaju audytów energetycznych lub certyfikacji ISO 50001.

Jakie zalety oferuje urządzenie 
MYeBOX®?

Jak już wspomnieliśmy powyżej, Dekret 
Królewski 56/2016 nie tylko ma na celu 
zachęcić do ograniczenia poboru ener-
gii, lecz również zmierza do ogranicze-
nia emisji gazów cieplarnianych. Dlatego 
też urządzenia serii MYeBOX® nie tylko 
rejestrują różne zmienne poboru energii, 
lecz również rejestrują emisję CO2 oraz 
koszt tej energii (w dowolnej walucie: w 
euro, dolarach, peso itd.).

Należy podkreślić, że urządzenie może 
posiadać dwa wejścia cyfrowe umożli-
wiające pełną kontrolę instalacji. Wejścia 
mogą zostać zaprogramowane w celu 
gromadzenia impulsów z innych liczni-
ków, także mechanicznych, wody, gazu, 
ciepła itd. Ta funkcja okazuje się nie-
zbędna, ponieważ audyt energetyczny 
opiera się nie tylko na badaniu aspektów 
elektrycznych, lecz również na analizie 
strumieni energii lub najbardziej repre-
zentatywnych poborów.
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MYeBOX® posiada dwa wejścia cyfrowe z możliwością pełnego konfigurowania 
przez użytkownika, w celu dostosowania do potrzeb każdej instalacji.

Dodatkowo, może być wyposażony w dwa wyjścia 
tranzystorowe do informowania o alarmach.

Urządzenie umożliwia również zapis zmiennych za 
pomocą funkcji zwanej rozdzielczością.

Wejścia mogą również być wykorzy-
stywane do wykrywania zmian stanu 
(otwarty/zamknięty) w celu kontroli bez-
pieczeństwa, aby informować zarówno o 
zmianie stanu zabezpieczeń (wyzwole-
nie przekaźnika) jak i o aktywacji alarmu 
w przypadku uzyskania dostępu przez 
nieupoważnioną osobę, pożaru lub za-
lania. Inne ustawienie wspomnianych 
wejść może być również użyte w celu 
zmiany taryfy poprzez gromadzenie da-
nych dotyczących poboru, emisji i kosz-
tu z dwóch różnych źródeł energii (sieć/ 
generator).
 
Oprócz tych dwóch wejść, MYeBOX® 
może być wyposażony w dwa wyjścia 
tranzystorowe do informowania o alar-
mach. Za pomocą urządzenia można 
zaprogramować granice (wartość i czas) 
dla każdej zmiennej, łącznie ze zdarze-
niami jakościowymi (zapady napięcia, 
przepięcia, przerwy w zasilaniu lub stany 
przejściowe) lub zmianami stanu wejść 
cyfrowych w celu zapisania zdarzenia 
w pamięci wewnętrznej, a także akty-
wować wyjście tranzystorowe do trybu 
alarmowego i wysyłać wiadomości pocz-
tą elektroniczną do osób zajmujących się 
konserwacją w celu natychmiastowego 
powiadomienia o wszelkich alarmach 
instalacji.

Typowym błędem w tego rodzaju aplika-
cjach jest nieprawidłowe ustawienie funk-
cji wykrywania zmiennej prądu na sku-
tek określonego wyboru zakresu cęgów 
prądowych. Urządzenia serii MYeBOX® 
wykrywają automatycznie zakres podłą-
czonych cęgów, a w przypadku cęgów 
wielozakresowych istnieje możliwość 
dostosowania odpowiedniego zakresu za 
pomocą aplikacji. W przypadku wystą-
pienia błędu w programowaniu zakresu 
prądu, standardowym i najczęściej sto-
sowanym rozwiązaniem jest udanie się 
do instalacji w celu zmiany konfiguracji 
sprzętu oraz wykonanie ponownego po-
miaru. Ta procedura pociąga za sobą 
dodatkowe koszty, zarówno jeśli chodzi 
o czas jak i o koszty wygenerowane na 
skutek przemieszczenia się pracownika. 
Aby złagodzić te negatywne konsekwen-
cje ekonomiczne, urządzenia MYeBOX® 
umożliwiają zdalną modyfikację zakresu, 
a także wyłączenie i ponowne zareje-
strowanie pomiarów przez sprzęt.

Ponadto, nie mniej istotne znaczenie ma 
funkcja urządzenia służąca do zapisywa-
nia zmiennych, znana również jako roz-
dzielczość. Wspólną cechą analizatorów 
sieci jest zapisywanie wszystkich zmien-
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nych w stałej jednostce czasu określonej 
przez użytkownika. MYeBOX® umożliwia 
użytkownikowi wybór okresu zapisywa-
nia każdego parametru osobno, przy 
czym dla każdej zmiennej można wy-
brać okres zapisywania co 1 sekundę, 
1 minutę, 5 minut, 15 minut, 1 godzinę 
lub 1 dzień. Ta nowa funkcja pozwala 
użytkownikowi na dokładniejszą kontrolę 
każdej zmiennej poprzez programowanie 
krótszych zakresów czasu dla bardziej 
krytycznych zmiennych jak napięcie lub 
prąd, natomiast dłuższych zakresów 

czasu dla wartości mniej krytycznych 
jak energia.

Zmniejszenie kosztów pośrednich

Możliwość dysponowania opcją zdalne-
go sterowania przekłada się bezpośred-
nio na zmniejszenie kosztów związanych 
z transportem, z uwagi na fakt, że wyko-
nywanie audytu powoduje konieczność 
wielokrotnego udania się do danej in-
stalacji, aby podłączyć sprzęt, powrócić 
w celu jego odłączenia, pobrać dane 
zapisane w pamięci, wykonać raport i 

Dzięki zdalnej konfiguracji MYeBOX®, można korygować błędy 
połączenia i uzyskać prawidłowe pomiary bez konieczności 
ponownego udania się do instalacji.

powrócić w celu przedstawienia odpo-
wiednich rozwiązań. Dzięki urządzeniu 
z systemem zdalnego sterowania oraz 
dzięki danym w chmurze, można pobrać 
dane z pamięci w trybie online i przed-
stawić raport podczas odinstalowywania 
sprzętu, zmniejszając ilość niezbędnych 
przemieszczeń, a tym samym oszczę-
dzając czas i środki. 

Należy podkreślić, że za pomocą zdal-
nego połączenia można rozwiązać 
problemy związane z podłączeniem 
urządzenia, które są bardzo typowe dla 

Rys. 1
Za pomocą MYeBOX® można korygować, lokalnie lub w sposób 
zdalny, wszelkie błędy instalacji w czujnikach prądowych.

Rys. 2
Oprócz tego, wszelkie błędy w podłączeniach pomiaru napięcia 
można również rozwiązać lokalnie lub w sposób zdalny.
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tych analiz. Dzięki zdalnemu połączeniu, 
można wykryć błędy konfiguracji oraz 
zdalnie przekonfigurować urządzenie, 
ponownie włączając rejestrację danych 
wewnętrznych. Takie problemy jak nie-
prawidłowo zainstalowane cęgi prądowe 
powodują błędne obliczenie energii, na-
tomiast niezgodność faz prądu i napięcia 
generuje błędy w obliczeniu współczyn-
nika mocy, cosinusa φ, mocy i energii. 

Przy tego typu błędach, w przypadku 
braku opcji zdalnego połączenia, ko-
nieczne jest powtórne wykonanie zapi-
sów (na przestrzeni godzin, dni lub tygo-
dni), co niesie za sobą koszty związane z 
wielokrotnymi przemieszczeniami w celu 
dokonania odpowiednich korekt.

Nie należy zapominać o 
bezpieczeństwie

Nieprawidłowa konfiguracja lub pod-
łączenie analizatora sieci wymaga po-
nownych czynności w rozdzielnicy w ce-
lu usunięcia problemu, z czym związane 
jest ryzyko porażenia prądem. Jeśli do-
datkowo pomiary są wykonywane w in-
stalacji średniego napięcia, z pewnością 
zajmie to więcej czasu ze względu na 
protokoły bezpieczeństwa.

Dzięki zdalnej konfiguracji urządzenia za 
pomocą smartfona lub tabletu, można 
rozwiązać wszystkie opisane problemy 
bez konieczności manipulowania aktyw-
nymi częściami instalacji, unikając tym 
samym ryzyka porażenia prądem.

Automatyczne i bezpłatne 
przygotowanie raportów

Jak już wspomnieliśmy w tym artykule, 
MYeBOX® zachowuje pliki zapisane w 
jego pamięci wewnętrznej i dodatkowo 
może je automatycznie wysłać do serwe-
ra w chmurze. Zatem dane mogą zostać 
pobrane bezpośrednio z urządzenia lub 
poprzez dostęp do serwera, przy czym 
istnieje również możliwość utworzenia 
linku do pobierania danych i współdzie-
lenia go z dowolnym użytkownikiem.

CIRCUTOR oferuje bezpłatne narzędzie 
software Power Vision+ do otwierania 
pobranych plików, w którym każdy użyt-
kownik może wyświetlić dane zarejestro-
wane przez analizator, w formie wykresu 
lub tabeli, z możliwością eksportu do for-
matu Excel lub TXT.

Dzięki Power Vision+, każdy użytkownik 
może utworzyć własny model dokumentu 
w zależności od analizy, którą zamierza 
wykonać, dodając wykresy, tabele, ob-
razy, tekst itd. Po utworzeniu modelu 
dokumentu, należy jedynie załadować 

odpowiedni plik danych, który został po-
brany, a oprogramowanie samo wypełni 
raport rzeczywistymi danymi w utworzo-
nym modelu, przy czym istnieje opcja 
wydruku raportu w celu zaprezentowa-
nia go klientom końcowym. W ten spo-
sób przygotowanie raportu nie jest już 
kłopotliwym zadaniem, a jednocześnie 
zostaje zaoszczędzony czas i zmniej-
szona liczba czynności niezbędnych do 
sporządzenia sprawozdania.

Oprócz tego, PowerVision+ może wy-
konać automatyczną analizę jakości 
zasilania napięciem każdej instalacji, z 
zastosowaniem obowiązujących przepi-
sów dotyczących jakości zasilania - EN 
50160. Tak więc, poprzez proste naci-
śnięcie przycisku można automatycznie 
uzyskać raport, w którym zostanie poda-
ny stan każdego parametru elektryczne-
go, zgodnie z wytycznymi obowiązują-
cych przepisów.»

Wnioski

Jak już dowiedzieliśmy się, obo-
wiązek spełnienia wymogów  
Dekretu Królewskiego 56/2016 
nakłada konieczność wykona-
nia audytów przez duże firmy. 
Oprócz dostosowania się do 
obowiązujących przepisów, 
ważne jest, aby wszyscy starali 
się zmniejszyć negatywne skut-
ki ekonomiczne i klimatyczne. 

CIRCUTOR zachęca firmy do 
wykonywania audytów ener-

myebox.es

getycznych z wielu powodów:

• aby spełnić wymogi obo-
wiązujących przepisów,

• aby zoptymalizować całkowitą efek-
tywność energetyczną w celu zmniej-
szenia poboru energii i kosztów,

• aby zwiększyć zaangażowa-
nie światowe w celu zatrzyma-
nia zmian klimatycznych,

aby zmotywować do 
ekoefektywności. 


