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Supermarkety
Poprawa wydajności energetycznej w 
centrum handlowym

Koncesjoner  
samochodów Citroën
Poprawa wydajności energetycznej i 
oszczędność kosztóws

Budynki administracji 
publicznej
Poprawa wydajności energetycznej w 
budynku administracji publicznej

06 08 10

Inteligentny system 
zarządzania oświetleniem 
publicznym

Instytucje bankowe
Poprawa systemu zarządzania 
energią w sieci placówek 
bankowych w Meksykuo

Centrum przetwarzania  
danych
Polepszenie wydajności 
energetycznej centrum 
przetwarzania danyche Wydajne zarządzanie oświetleniem 

publicznym

12 14 16

System ładowania pojazdów 
elektrycznych zasilany 
energią słoneczną z ogniw 
fotowoltaicznych

Oczyszczalnia ścieków
Poprawa wydajności energetycznej 
oczyszczalni ścieków

Port w  
Barcelonie
Poprawa systemu zarządzania 
poborem energii w porcie w Barcelonie

System ładowania pojazdów 
elektrycznych za pomocą 
odnawialnych źródeł energii
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Podstawowe korzyści  
PowerStudio SCADA

Żyjemy w erze, w której kluczowe znaczenie ma 
informacja i w świecie, który kładzie nacisk na 
efektywność energetyczną. Posiadanie odpowied-
nich informacji jest niezbędne, aby poznać i 
świadomie realizować działania, które powodują 
zmniejszenie kosztów energii.

Celem tego katalogu jest pokazanie kilku udanych 
rozwiązań w różnych sektorach, gdzie przykładowo 
wymieniamy niektóre podstawowe korzyści, jakie 
możemy uzyskać dzięki korzystaniu z programu 
PowerStudio SCADA.

Dostęp i zapoznanie się z 
kluczowymi parametrami 
naszej instalacji (efektyw-
ność zużycia energii, 
kWh / m2, godziny poboru...)

Lokalizacja i 
wyeliminowanie 
niepotrzebnego poboru 
energii.

Zmniejszenie emisji CO2, 
poszanowanie przepisów 
i troska o środowisko 
naturalne.

Optymalizacja taryfy umowy 
na dostawę energii elek-
trycznej i ograniczenie 
kosztów za moc zakontrak-
towaną lub wskazaną przez 
maksymetr.

Wydajność 
w połączeniu  
z kontrolą 
energetyczną
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PowerStudio SCADA  
Platform

PowerStudio to wydajny, 
prosty program z 
przyjaznym 
środowiskiem
Obecne potrzeby w sposób naglący wymuszają na nas 
konieczność pozyskiwania danych dotyczących poboru 
energii w instalacjach lokalnych, a także odległych, we 
wszystkich sektorach. Brak wiedzy na temat tych 
poborów energii, a także ich charakteru - racjonalnego 
bądź nieracjonalnego, może spowodować straty ekono-
miczne, których można uniknąć. 
Zdobycie informacji o poborach energii w poszczególnych 
instalacjach oraz o tym, czy są one zoptymalizowane, to 
warunek konieczny dla wszystkich firm, które pragną być 
konkurencyjne w obecnej sytuacji.

CIRCUTOR od dawna rozwija wydajne i niezawodne 
narzędzia, które przekazują informacje dotyczące 
parametrów elektrycznych lub poboru energii ze zdalnie 
sterowanych lub przenośnych urządzeń pomiarowych do 
scentralizowanego systemu, gdzie uzyskane dane mogą 
być odczytywane i wykorzystywane. Nasze narzędzie 
nazywa się PowerStudio i obejmuje wszystkie opcje 
niezbędne do analizowania pozyskiwanych danych i do 
podejmowania decyzji umożliwiających zapewnienie 
efektywności energetycznej w naszych instalacjach. 

Platforma PowerStudio to system zarządzania “On-line”, 
a także kompletny system ciągłego zarządzania, który 
zapewnia wydajność energii elektrycznej oraz zużycia 
zasobów. System posiada konfigurację spersonalizowa-
nych ekranów SCADA w celu wyświetlania danych w 
czasie rzeczywistym oraz konfigurację spersonalizowa-
nych raportów z podsumowaniem, obliczanych automa-
tycznie w zależności od analizowanego okresu czasu. 
Jest to narzędzie, które w połączeniu z urządzeniami 
pomiarowymi firmy CIRCUTOR, dostarcza dokładnych 
informacji na temat naszych zwyczajów dotyczących 
poboru energii lub zasobów i umożliwia nam zoptymalizo-
wanie ich zgodnie z rzeczywistymi potrzebami.

 › Pobór wyrażony procentowo przypadający na określone   
 strefy i sposoby wykorzystania

 › Odczyt poborów chwilowych na różnych liniach

 › Kontrola jakości zasilania
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Wszechstronny

 › Rejestr do badania poborów energii w przeszłości
 › Symulacja faktur i sporządzanie raportów energetycznych
 › Kontrola lokalna lub zdalna i scentralizowana instalacji zapewniających wydajność energetyczną
 › Monitorowanie poszczególnych instalacji na odległość, porównanie poborów między nimi. Sektor wielopunktowy.
 › Kontrola poziomów poboru w celu przypisania kosztów zgodnie ze spersonalizowanymi EnPI.
 › Kontrola i monitoring dla personelu zajmującego się obsługą
 › Obsługa prewencyjna. 
 › Kontrola i monitoring ciągłości obsługi
 › Kontrola poboru energii w instalacji, oddzielenie poborów dozwolonych, wysyłka emaili z ostrzeżeniem o   
 niedozwolonym poborze energii. 
 › Włączanie/wyłączanie obciążeń w zależności od pory dnia lub stanu.

Zastosowania

Platforma komunikacyjna
Program zintegrowany z systemem Win-
dows®. W sposób nieprzerwany komunikuje 
się ze skonfigurowanymi urządzeniami.

Zdalna edycja
Umożliwia edycję aplikacji online, ułatwiając 
edytowanie aplikacji integratorom systemu. 
Ta operacja umożliwia edytowanie bardzo 
oddalonych aplikacji, dzięki połączeniu z 
Internetem.

Zdalne przeglądanie danych w czasie 
rzeczywistym
Umożliwia interakcję z systemem komunika-
cji, zarówno w celu wyświetlenia aplikacji jak 
i w celu zarządzania parametrami.

Prosty
Oprogramowanie proste w użytkowaniu. W 
celu rozwijania aplikacji, nie jest wymagana 
zaawansowana wiedza w zakresie programo-
wania.
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Supermarkety

Optymalizacja zużycia
energetycznego w każdym 
centrum i zmniejszenie 
faktury za energię elektryczną

ZREALIZOWANY CEL:

PROJEKT
Poprawa wydajności energetycz-
nej w centrum handlowym

SEKTOR
Sieć centrów handlowych

KLIENT
Centrum handlowe
Ważne dane
Porównanie zużycia energii na 
metr kwadratowy między centrami

Najistotniejsze wyniki dla 
centrum
OSZCZĘDNOŚĆ
32 000 € rocznie
INWESTYCJA
21 000 €
OKRES AMORTYZACJI 
8 miesięcy

15%
Zmniejszenie

przeciętnie na fakturze za 
energię elektryczną w 
każdym centrum

CVM-MINI

Analizator  
sieci elektrycznych

EDS

Urządzenie do 
zarządzania energią
z wbudowanym 
serwerem sieciowym

Software
Program

Internet

SUPERMERCADO

OptimBaterii

Kompensacja mocy nieefektywnej  
(mocy biernej) za pomocą

ELECTRICITY
BILL

Sytuacja początkowa
Kierownik odpowiedzialny za systemy energetyczne w sieci 
centrów handlowych wykrył nadmierne koszty w fakturach za 
zużycie energii elektrycznej. Jako cel postawił sobie poprawę 
wydajności energetycznej instalacji. Nie istniała również 
prognoza poboru energetycznego ani możliwość porównania 
danych między podobnymi centrami tej samej sieci handlowej.

Cele
Głównym celem było uzyskanie maksymalnej wydajności 
energetycznej przy utrzymaniu poziomu komfortu dla klientów. 
Te dwa cele dzieliły się na kolejne:

 · Monitorowanie i zarządzanie energetyczne każdym centrum: 
aby zoptymalizować pobór energii elektrycznej w każdym 
centrum i zmniejszyć należności na fakturze, zarówno dzięki 
mniejszemu poborowi jak i ograniczeniu zakontraktowanej 
mocy.

 · Porównanie poboru energii między centrami: w celu kontro-
lowania tych centrów, w których występuje odchylenie od 
przeciętnych wskaźników.

 · Śledzenie i kontrola parametrów należności za pobór energii 
elektrycznej: w celu przeprowadzenia symulacji naliczania 
należności za energię elektryczną i umożliwienia zaplanowa-
nia wydatków. 

 · Poznanie rzeczywistego poboru energii w różnych okresach 
czasu, aby wybrać odpowiedniego dystrybutora i taryfę opłat 
za energię elektryczną.

06
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W sklepach zainstalowano urządzenia pomiarowe oraz do 
kontroli energetycznej CVM-MINI, po jednym dla każdej linii:  
poboru ogólnego, klimatyzacji, chłodni, pieców piekarniczych 
oraz dla pozostałej części sklepu. 

W głównej części każdej instalacji podłączono również baterię 
kondensatorów OPTIM do kompensacji mocy nieefektywnej 
(mocy biernej). Dzięki tym bateriom uzyskano 15% oszczęd-
ność na fakturze elektrycznej.

Wszystkie dane z CVM-MINI były gromadzone w przyrządzie 
do zarządzania energią EDS z wbudowanym serwerem 
sieciowym. To urządzenie przesyłało dane lokalnie do kompu-
tera, w którym był zainstalowany program do zarządzania 
energią Power Studio SCADA. Ten sam przyrząd EDS 
przesyłał dane do centrali za pomocą zwykłego łącza interneto-
wego lub, w przypadku braku linii telefonicznej na danym 
obszarze, instalowano wersję EDS 3G w celu przesłania 
danych bezprzewodowo.

Informacja z podziałem na sklepy i streszczenie wszystkich 
danych:

• Określenie ilości kWh dla godziny poboru energii, gdy 
sklep jest otwarty lub zamknięty. 

• Znajomość wielkości rzeczywistego poboru energii 
elektrycznej w odniesieniu do celów wyznaczonych dla 
każdego obszaru, umożliwiła bardziej dokładną korektę i 
lepsze końcowe dostosowanie energetyczne.

• W przypadku, gdy moc chwilowa w okresie “Sklep 
zamknięty“ przekraczała o 20% moc zakontraktowaną, 
włączał się alarm.

Dzięki monitorowaniu ilości rzeczywiście pobieranej mocy, 
można było zmniejszyć jej zakontraktowaną ilość w niektórych 
centrach, co pozwoliło obniżyć całkowite należności z tego 
tytułu za energię elektryczną o 12 000 €. 

Dzięki zintegrowaniu w centrali danych dotyczących poboru 
energii we wszystkich centrach, można było porównać 
najlepsze wskaźniki osiągnięte przez centra w porównywalnych 
strefach, co pociągnęło za sobą wdrożenie ulepszeń w 
zakresie zużycia energii, zarówno poprzez udoskonalenia 
urządzeń i ich kontroli, jak i poprzez zastosowanie bardziej 
racjonalnych przedziałów czasowych zarządzania energią. 

 › Dzięki monitorowaniu ilości rzeczywiście pobieranej 
mocy, można było zmniejszyć jej zakontraktowaną ilość 
w niektórych centrach, co pozwoliło obniżyć należności 
za energię elektryczną o 12 000 € rocznie

 › Znajomość wielkości rzeczywistego poboru energii 
elektrycznej w odniesieniu do celów wyznaczonych dla 
każdego obszaru, umożliwiła bardziej dokładną korektę 
i lepsze końcowe dostosowanie energetyczne

P 

Balance de usos en consumo kWh diaria

General 

Climatización

Frigoríficos

Hornos

Resto de usos

91,1
127,2
35,2

169,2

422,7
kWh / día

21,5
30,1

8,3
40,5

%

100-
MEDIDA VALOR %

100-
OBJETIVO

20
35
15
30

Contratación de potencia - Balance Mensual

Informes 

P contratada

P instantanea

Maxímetro

cos Phi

Consumo

kW

kW

kW

kW·h

90-

70-

50-

30-

0-

Pot. Contratada

87
27
32

0,999
73.348

100-

Szczegółowe informacje dotyczące 
rozwiązania

32 000 €
Oszczędność przypadająca 
na centrum

RAZEM

 · Polepszenie wydajności energetycznej poprzez zmniejsze-
nie poboru nieefektywnej mocy (mocy biernej).

 · Zwiększenie satysfakcji klienta poprzez zagwarantowanie 
prawidłowego poziomu klimatyzacji i oświetlenia, dzięki 
lepszej kontroli czynników energetycznych w instalacjach 

Wyniki
Od pierwszego miesiąca po zainstalowaniu systemu, osiągnię-
to 15% oszczędność zużycia energii, a wszystkie przedsię-
wzięte środki optymalizacyjne umożliwiły przeciętną oszczęd-
ność w wysokości 32 000 € w pierwszym roku. Termin 
amortyzacji projektu wyniósł 8 miesięcy.

“Wykrycie braku wydajności na skutek poboru energii w 

nieodpowiednich przedziałach czasowych, na przykład przez 
system klimatyzacji w porze nocnej, pozwoliło uzyskać 
oszczędności w wysokości 8000 € rocznie dzięki świadomości 
konieczności odpowiedniego działania, programowania i/lub 
zdalnego sterowania wspomnianymi systemami.”

Dodatkowo odnotowano inne oszczędności, zarówno w 
przypadku użytkowania jak i obsługi. Jednocześnie powstały 
możliwości racjonalnego użytkowania energii w instalacjach, 
także za pomocą zdalnego sterowania z platformy interneto-
wej. Pozostałe ulepszenia uzyskano dzięki użyciu harmonogra-
mów, w celu zracjonalizowania poborów sezonowych.»
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Klient
Działalność koncesjonera Citröen Garaje Eloy rozrastała się 
stopniowo, dochodząc do 6 220 m2 powierzchni usługowej, przy 
rocznym zużyciu 260 000 kWh, co generowało każdego roku 
koszt w wysokości 55 000 €.

Cele
Inwestor jako główny priorytet określił poprawę wydajności 
energetycznej i wiążące się z tym oszczędności finansowe. W 
tym celu wzięto pod uwagę trzy główne obszary: klimatyza-
cję, kontrolę poboru energii elektrycznej poprzez programo-
wanie temperatur i harmonogramów działania oraz kompensa-
cję mocy nieefektywnej (mocy biernej). 

Rozwiązanie 
Zainstalowano urządzenia do pomiaru i kontroli energii 
elektrycznej (EDS i EDS 3G, analizatory CVMs) w systemie 
oświetlenia i klimatyzacji, oprócz kompensowania nieefek-
tywnej mocy (mocy biernej) za pomocą baterii kondensatorów 
OPTIM 1. Cały system kontrolowany jest za pomocą sieci 
internetowej, zarówno w celu sterowania parametrami jak i w 
celu wizualizacji alarmów. Dzięki tym rozwiązaniom uzyskano 
już w pierwszym roku oszczędność w wysokości 13 200 € .

Wyniki
Już w pierwszym miesiącu po zainstalowaniu rozwiązań 
technicznych, oszczędność zużycia prądu elektrycznego 

Koncesjoner 
samochodów Citroën

3SL Aplicaciones Integrales Eléctricas to firma wyspecjalizowana w 
dziedzinie instalacji elektrycznych. Ze względu na duży wzrost 
kosztów energii elektrycznej i popyt na rynku wewnętrznym, 
wyspecjalizowaliśmy się w doradztwie energetycznym, aby zapewnić 
naszym klientom większą rentowność posiadanych instalacji..
www.tressl.es

PROJEKT
Poprawa wydajności energetycz-
nej i oszczędność kosztów

SEKTOR
Samochodowy

KLIENT
Koncesjoner Citröen Garaje Eloy

Ważne dane
Od pierwszego miesiąca uzyskuje 
się 24% oszczędność zużycia 
energii elektrycznej

Najistotniejsze wyniki
Powierzchnia warsztatu konce-
sjonera
6220 m2

Roczne zużycie energii
260 000 kWh
Roczne zużycie w EUR
55 000 € rocznie
Oszczędność  
Od 11% do 24% w ciągu 
pierwszego roku
Roczny zwrot z inwestycji
61% 13 200€

Oszczędność
w pierwszym roku

OPTIM 1

Automatyczna bate-
ria kondensatorów

PowerStudio
Program

CVM-MINI

Analizator  
sieci elektrycznych

EDS

Urządzenie do za-
rządzania energią
z wbudowanym ser-
werem sieciowym

08
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wyniosła 24%. Dodatkowo odnotowano inne oszczędności, 
zarówno w przypadku użytkowania jak i obsługi. Jednocześnie 
powstały możliwości racjonalnego użytkowania energii w 
instalacjach, także za pomocą zdalnego sterowania z platformy 
internetowej. W celu osiągnięcia tych wyników, najpierw 
wykonano analizę techniczną, aby następnie wprowadzić 
udoskonalenia i wdrożyć system nadzoru. W sierpniu, po 
wdrożeniu systemu, uzyskano 28% oszczędność na fakturze 
oraz jeszcze większą optymalizację, dzięki użyciu harmonogra-
mów poboru energii i programowaniu.

Partnerzy 
CIRCUTOR oferuje urządzenia i oprogramowanie 

umożliwiające zarządzanie i oszczędzanie energii w 
sektorach administracji publicznej, usług, korporacyjn-
ym, przemysłowym i mieszkalnym.
Dzięki swojej sieci sieć ekspertów oraz kanałom dystrybucji, 
instalatorom, integratorom systemów i partnerom, CIRCUTOR 
oferuje swoje usługi w ponad 100 krajach, jednocześnie 
zdobywa wciąż wiele nagród za wydajność energetyczną 
projektów, urządzenia oraz w dziedzinie badań, rozwoju i 
innowacji. Rozwiązania firmy CIRCUTOR w zakresie zarządza-
nia są kompatybilne z innymi urządzeniami obecnymi na rynku, 
umożliwiając aktualizację instalacji przy minimalnej inwestycji 
w system Zarządzania energią CIRCUTOR. W tym przypadku, 
jako partnera wybrano 3SL Aplicaciones Integrales Eléctricas.»

25%
oszczędności dzięki 
lepszej kontroli i 
lepszym zwyczajom 
w pracy

 › Na fakturze za energię odnotowano 15% oszczędność na 
skutek kompensacji mocy biernej

 › 25% oszczędność dzięki lepszej kontroli i lepszym zwyczajom 
w pracy

Pomiar oszczędności i wyniki
Po zainstalowaniu urządzeń do analizy sieci elektrycznych, 
uwidocznił się zmienny charakter systemu oraz konieczność 
kompensacji mocy nieefektywnej (mocy biernej), gdyż pociąga-
ła ona za sobą nie tylko wydatek energetyczny, lecz również 
nieprodukcyjny koszt dodatkowy.

Lepsze zarządzanie klimatyzacją
Koszt działania klimatyzacji to kolejne 20%, które można było 
zoptymalizować dzięki systemom pomiarowym i kontrolnym 
firmy CIRCUTOR.

Wdrożenie nowych protokołów 
zarządzania
Poprzez programowanie wykorzystania energii oraz zarządza-
nie usterkowością i nadmiarem poboru za pomocą alarmów, 
można było od samego początku zracjonalizować pobór 
energii, uzyskując 24% oszczędność, nie licząc późniejszych 
działań podjętych dzięki wykorzystaniu danych z systemu.

“W pierwszym roku osiągnięto 24% oszczęd-
ność energetyczną, dochodzącą chwilami do 
28%, przy całkowitej kontroli nad zużyciem 
energii”

Oszczędność
15%
faktura za energię 
elektryczną
na skutek 
kompensacji mocy 
biernejOptimBaterii
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Sytuacja początkowa 
Budynek Wydziału Przedsiębiorstw i Zatrudnienia jest siedzibą 
Głównej Dyrekcji Energii, Kopalni i Bezpieczeństwa Przemysło-
wego, Katalońskiego Instytutu Energii (ICAEN) oraz Kataloń-
skiej Agencji ds. Konsumpcji, i charakteryzował się rocznym 
zużyciem 1 535 650 kWh, przy rocznych kosztach energii elek-
trycznej wynoszących 153 565 €, poza kosztami za zakontrak-
towaną moc w wysokości 24 300 € rocznie. Kierownictwo 
budynku wyznaczyło jako priorytet poprawę wydajności ener-
getycznej instalacji w celu zmniejszenia średniego poboru 
energii, wynoszącego 127 790 kWh miesięcznie.

Główne koszty za energię elektryczną związane były z klimaty-
zacją (36%) i oświetleniem (25%). Wielkości poboru ulegały 
wahaniom ze względu na zwyczajowe godziny pracy w biurach, 

chociaż - jak przekonamy się - były bardziej zmienne niż 
powinny być. Brakowało planowania w zakresie poboru energii, 
a także możliwości porównania z poprzednimi miesiącami i 
latami. Wspomniany budynek był objęty postanowieniami decyzji 
rządu Katalonii zawartej w programie oszczędności i wydajności 
energetycznej z lipca 2007 i sierpnia 2011, w zakresie koniecz-
ności wykonania audytów energetycznych we wszystkich 
budynkach i biurach rządowych o rocznym zużyciu energii 
przekraczającym 200 000 kWh.

Cele 
Głównym celem była optymalizacja zużycia energii w budynku, a 
w konsekwencji - zmniejszenie kosztów. Jednak Wydział 
Przedsiębiorstw i Zatrudnienia przekroczył zakres nałożonego 

Budynki administracji 
publicznej
PROJEKT
Poprawa wydajności energetycz-
nej w budynku administracji pu-
blicznej

SEKTOR 
Administracja publiczna

KLIENT
Kataloński Instytut Energii Instituto 
Catalán de la Energía (ICAEN)

Ważne dane
Współczynnik energetyczny

Najistotniejsze wyniki

OSZCZĘDNOŚĆ
34 552 € rocznie
(22,5% wartości faktury za energię)

INWESTYCJA
17 936 €

OKRES AMORTYZACJI
6,2 miesiąca

“Integralny system pomiaru i kontroli umożliwił 
zaoszczędzenie 34 552 € na fakturze za energię 
elektryczną w pierwszym roku. Dodatkowo osiągnięto 
lepszy nadzór nad parametrami energetycznymi, a 
budynek stał się bardziej zrównoważony 
środowiskowo”.

CVM-MINI

Analizator  
sieci elektrycznych

 – Software PowerStudio

CVMk2

Trójfazowy analizator 
sieci elektrycznych

34 552 €
Oszczędność

ROCZNIE

Podziękowania
Dziękujemy za współpracę ICAEN, Wydziałowi Przedsię-
biorstw i Zatrudnienia Rządu Katalonii.

10
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obowiązku, podejmując się:
 � Polepszenia wykorzystania energii elektrycznej, 
 � Zmniejszenia, kontrolowania i usystematyzowania we-
wnętrznych poborów energii,

 � Nadzorowania i kontroli parametrów fakturowania energii 
elektrycznej w celu symulacji naliczania należności za 
energię elektryczną i zaplanowania wydatków,

 � Poznania rzeczywistego poboru energii w różnych okresach 
czasu, aby wybrać odpowiedniego dystrybutora i taryfę 
opłat za energię elektryczną.

W tym celu wykorzystał dane i analizy dostarczone przez 
urządzenia i program do zarządzania energią PowerStu-
dio SCADA firmy CIRCUTOR.

Rozwiązanie
Do celów projektu zainstalowano analizatory sieci elektrycznych 
z komunikacją CVM firmy CIRCUTOR w poszczególnych 
punktach instalacji, aby w ten sposób poznać bilans wewnętrz-
nych poborów energii w budynku i aby móc obserwować 
ewolucję, morfologię i rozłożenie w czasie poborów energii.
Optymalizacja przebiegła w trzech etapach:
1. Pomiar za pomocą analizatorów sieciowych typu CVM: 
CVMk2 w przyłączu ogólnym i CVMs MINI MC na każdym 
piętrze, a także w przypadku systemów ogólnych, parteru i 
piwnicy oraz w przypadku ogólnego systemu klimatyzacji w 
budynku, systemów UPS sprzętu informatycznego oraz systemu 
klimatyzacji systemu informatycznego. Każdy analizator był 
wyposażony w przekładniki prądowe oraz w system transmisji 
szeregowej RS485 w celu przekazania informacji o zużytej 
energii.
2. Rozwój spersonalizowanej aplikacji do zarządzania 
energią w oparciu o aplikację PowerStudio SCADA, umożliwia-
jącej obliczanie, wyświetlanie i opracowanie odpowiednich 
raportów.
3. Optymalizacja w trzech obszarach, w oparciu o zebrane 
dane: polepszenie zarządzania oświetleniem, maszynami, 
które pozostawały włączone, i klimatyzacją.
Z tego względu, dzięki systemowi pomiaru energii, zauważono, 
że wartości poboru energii elektrycznej w weekendy były w 
sposób nieuzasadniony wysokie. Dlatego wykonano następujące 
pomiary:
 ·Wyłączenie systemu klimatyzacji.
 ·Kontrola maszyn, które nie pracują w weekendy.
 ·Kontrola działania niepotrzebnych lamp.

Korekta braku zgodności między krzywą poboru energii i 
okresem czasu, w którym budynek jest zajęty. Zastosowano 
rozwiązanie:
 ·Zmniejszenie liczby zapalonych lamp podczas obchodów 
strażników oraz zaprogramowanie kaskadowego wyłączania o 
godz. 20.00, 22.00 i 24.00, w celu uniknięcia pozostawienia 
zapalonych lamp przez całą noc. 
 ·Dokonanie przeglądu i wyłączenia maszyn, które pozostały 
włączone. 
 ·Poprzez ponowne rozplanowanie i zmianę czasu pracy 
urządzeń klimatyzacyjnych.

 › Ekran początkowy
Ekran początkowy pokazuje chwilowe wartości mocy we 
wszystkich punktach pomiarowych, a także współczynnik 
kW/m2. Ten ekran umożliwia dostęp do poszczególnych 
ekranów aplikacji.

 › Raport symulacji 
faktury za energię 
elektryczną

 W funkcji taryfy 
dostępowej, budynek 
może symulować swoją 
fakturę za energię 
elektryczną z 
uwzględnieniem 
zmierzonych pomiarów i 
zdefiniowanych 
parametrów obliczania.

 › Ekran tygodniowego raportu energetycznego
 Ekran tygodniowego raportu energetycznego pokazuje całkowity 

pobór w każdym punkcie pomiarowym, a także współczynnik 
energetyczny budynku zgodnie z normami CTE-IDEA.

Wyniki
W wyniku zastosowania zespołu środków, zmniejszono o 20% 
zużycie energii elektrycznej w latach 2012-2013, przy całkowitej 
oszczędności na fakturze za energię elektryczną, wynoszącej 
22,5% (34 552 €) w 2013 roku.
Dzięki wdrożeniu systemu zarządzania i zastosowaniu środków 
naprawczych, uzyskano następujące rezultaty:
 � Wykrycie poborów energii charakteryzujących się małą 
wydajnością oraz zastosowanie środków naprawczych.

 � Zaksięgowanie oszczędności uzyskanych dzięki przedsięwzię-
tym środkom.

 � Ocena amortyzacji zrealizowanych inwestycji.
 � Zastosowanie kryteriów ciągłej oceny i optymalizacji.

 � Kontrolowanie i udoskonalanie prac z zakresu obsługi.»
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Aplikacje referencyjne � Przykład udanego rozwiązania

CIRWATT B

Wielofunkcyjny licznik 
energii elektrycznej

ETHERNET

internet

PowerStudio
Program

Instytucje bankowe

Określenie i skorygowanie 
zwyczajów poboru energii w 
poszczególnych placówkach

ZREALIZOWANY CEL: System  
wielopunktowy

PROJEKT
Poprawa systemu zarządzania 
energią w sieci placówek banko-
wych w Meksykuo

SEKTOR
Bankowy
KLIENT
Instytucja bankowa w Meksyku
Ważne dane 
Oszczędność energetyczna 
przypadająca na placówkę ban-
kową 

Najistotniejsze wyniki

OSZCZĘDNOŚĆ
15 - 20% zużycia rocznego

INWESTYCJA
126 000 €

OKRES AMORTYZACJI
6 miesięcy

Sytuacja początkowa
Jedna z najważniejszych grup bankowych w Meksyku chciała 
zoptymalizować swój pobór energii elektrycznej. Wspomniana 
grupa obecna w ponad 160 krajach świata, stanowi referencyj-
ną instytucję bankową na poziomie światowym.
Z powodu konieczności racjonalnego wykorzystania energii 
elektrycznej, grupa bankowa postanowiła zainstalować system 
pomiaru i rejestrowania energii w 210 placówkach w Meksyku. 

Cele
Głównym celem projektu było posiadanie solidnego i niezawod-
nego systemu, który zapewni globalną wizję instalacji, co 
umożliwi wykonanie na czas, w sposób intuicyjny, działań 
naprawczych. 

Klient potrzebował scentralizowanego systemu, w którym 
można rejestrować pobór energii elektrycznej, aby móc 
następnie porównać różne zwyczaje poboru energii elektrycznej 
w swoich placówkach, a także aby podjąć czynności optymaliza-
cyjne w zakresie zarządzania wydajnością energetyczną, 
zarówno na poziomie każdej placówki jak i całej grupy. 

Wyniki
Wyniki audytu energetycznego wykonanego za pomocą 
systemu zarządzania energią to: optymalizacja poboru energii 
przez system klimatyzacji, oświetlenia, a także pozostałych 
zasobów energetycznych w placówce. Z drugiej strony skontro-
lowano i porównano zwyczaje dotyczące wykorzystania energii 
w poszczególnych placówkach.

12
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Kontrola poboru energii 
elektrycznej w pla-
cówkach w okresach poza 
godzinami pracy

Pobór energii 
przypadający na 
budynek

15 - 20%
Zmniejszenie

kW·h

Kontrola i porównanie 
zwyczajów dotyczących 
wykorzystania energii w 
poszczególnych 
placówkach

Przełączanie czasowe i 
dostosowanie oświetlenia 
w odpowiednich strefach 
placówki bankowej

Rozwiązanie
Wybrano licznik CIRWATT B PREMIUM, który potrafi rejestro-
wać wszystkie potrzebne parametry elektryczne i przesyłać je 
do swojego systemu monitorowania i kontroli: Power Studio 
Scada.  
Za pomocą bezpośredniego połączenia z siecią lokalną (LAN) 
uzyskano możliwość całkowitego wdrożenia systemu w każdej 
placówce bankowej, tworząc w ten sposób indywidualny system 
zarządzania dla każdej placówki.
Za pomocą wspomnianego systemu (Power Studio Scada), 
pogrupowano sposoby wykorzystania energii w placówkach, 
z podziałem na powierzchnię, przy czym każda z placówek 
generowała comiesięczne symulacje należności za energię, wy-
przedzając otrzymanie faktury wysyłanej przez CFE (Federalna 
Komisja ds. Elektryczności). W ten prosty sposób można było 
przeanalizować, w których placówkach występuje największy i 
najmniejszy pobór energii, aby następnie skorygować zwyczaje 
dotyczące zużycia energii elektrycznej, a nawet zaproponować 
działania optymalizacyjne. 
Oprócz rejestrowania energii, zainstalowane urządzenia gro-
madziły dane o dostarczonej energii, jak napięcie dostarczane 
przez CFE lub moc, dzięki czemu można było kontrolować 
chwilową nadmierną wielkość zapotrzebowania na energię i 
korygować odchylenia.
Dzięki rozwiązaniu firmy CIRCUTOR, nie występowała już 
konieczność czekania na otrzymanie faktury elektrycznej. W do-
wolnym momencie można było wyświetlić ilość energii lub mocy 
pobranej w każdym przedziale czasowym. W ten prosty sposób 
kontrolowano, czy instalacja działa w sposób sprawny, dysponu-
jąc przy tym możliwością oceny, czy zakontraktowana ilość mocy 
jest prawidłowa oraz czy działanie oświetlenia i systemu klimaty-
zacji jest dostosowane do rzeczywistego zapotrzebowania.
Działania optymalizacyjne wykonane przez osoby zarządzające 
systemem były następujące:
• Przełączanie czasowe i dostosowanie oświetlenia w wielu 

strefach placówki bankowej.
• Regulacja i przełączanie czasowe systemu klimatyzacji: 

Zmniejszenie czasu użytkowania systemu klimatyzacji 
poprzez odpowiednie dostosowanie jego działania w godzi-
nach pracy placówek, kontrola i monitorowanie podzespołów 
systemu klimatyzacji, charakteryzujących się dużym zużyciem 
energii.

• Kontrola poboru energii elektrycznej w placówkach w okre-
sach poza godzinami pracy.

• Kontrola i wyodrębnienie nieusprawiedliwionych, nadmiernych 
poborów energii. 

Ostatecznie, wyniki uzyskane na skutek podjęcia poprzednio 
wymienionych działań były następujące:
 � Zmniejszenie poboru energii elektrycznej w każdej placówce 
(kWh) o około 15-20%

 � Amortyzacja projektu zarządzania energią w terminie sześciu 
miesięcy.

Dzięki specjalistycznym urządzeniom oraz Systemowi 
Zarządzania Energią Power Studio SCADA firmy CIRCU-
TOR, można było przeprowadzić bezpośrednie działania 
mające na celu oszczędności, uwrażliwiając personel na 
bardziej racjonalne wykorzystanie energii. Dzięki temu udało się 
zmniejszyć w dużym stopniu całkowite zużycie energii, a w 
konsekwencji - ograniczyć koszty energii elektrycznej oraz 
emisje CO2 związane z poborem prądu.

Partnerzy
CIRCUTOR oferuje urządzenia i oprogramowanie umożliwiają-
ce zarządzanie i oszczędzanie energii w sektorach administracji 
publicznej, usług, korporacyjnym, przemysłowym i mieszkal-
nym.
Dzięki swojej sieci ekspertów oraz kanałom dystrybucji, 
instalatorom, integratorom systemów i partnerom, CIRCUTOR 
oferuje swoje usługi w ponad 100 krajach, jednocześnie 
zdobywa wciąż wiele nagród za wydajność energetyczną 
projektów, urządzenia oraz w dziedzinie badań, rozwoju i 
innowacji. Rozwiązania firmy CIRCUTOR w zakresie zarządza-
nia są kompatybilne z innymi urządzeniami obecnymi na rynku, 
umożliwiając aktualizację instalacji przy minimalnych inwesty-
cjach. W tym projekcie, jako partnera wybrano CIR-MEX. »
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Aplikacje referencyjne � Przykład udanego rozwiązania

Centrum  
przetwarzania  
danych

Optymalizacja zużycia
energii w celu osiągnięcia 
wskaźnika PUE 1,4

ZREALIZOWANY CEL:

CBS-4

CVM-MINI

 – Serwery
 – Konsole
 – Sprzęt Backup

 – Szafy typu rack do sprzętu informatycznego
 – Systemy telekomunikacyjne
 – Routery itd.

Analizator  
sieci elektrycznych

CVM-C10

Analizator  
sieci elektrycznych

CVM-MINI

CBS-4

Analizator  
sieci elektrycznych

Centralka przekaźników 
różnicowoprądowych

Zużycie energii przez 
sprzęt informatyczny

Pozostałe powiązane 
zużycie energii przez 
inne odbiorniki

 PUE 
ZUŻYCIE KOŃCOWE 1.4 70% 30%

50% 50% PUE 
ZUŻYCIE POCZĄTKOWE  2

PROJEKT
Polepszenie wydajności energe-
tycznej centrum przetwarzania 
danyche
SEKTOR
Informatyczny
KLIENT 
Centrum przetwarzania danych
Ważne dane
PUE  (Power Usage Effectiveness)

Efektywność zużycia energii

Najważniejsze wyniki

OSZCZĘDNOŚĆ
8 000 € rocznie

INWESTYCJA
6 000 €

OKRES AMORTYZACJI
9 miesięcy

Rozdzielnica systemów zasilania UPS Rozdzielnica systemów
pomocniczych w CPD

Rozdzielnica z wyjściami do 
sprzętu informatycznego

Sytuacja początkowa 
Centrum przetwarzania danych posiada zainstalowaną moc 
100 kW, przy rocznym koszcie energii elektrycznej w wysokości 
80 000€. Kierownictwo centrum wyznaczyło jako priorytet polep-
szenie wydajności energetycznej instalacji w celu zmniejszenia 
średniego poboru energii o 72 000 kWh miesięcznie.

Koszty energetyczne były generowane głównie przez sys-
temy informatyczne i klimatyzację. Pobór energii był stały, 
ponieważ centrum przetwarzania danych pracuje przez wszyst-
kie dni tygodnia, 24h na dobę. Nie istniała również prognoza 
poboru energetycznego ani dane porównawcze podobnych 
centrów przetwarzania danych.

Postanowiono wyznaczyć współczynnik efektywności zużycia 
energii, PUE (Power Usage Effectiveness - PUE to skrót w 
języku angielskim), i porównać go ze współczynnikami innych 

centrów przetwarzania danych, aby dowiedzieć się, jaki jest 
obecny poziom efektywności oraz jakie elementy w instalacji 
należy udoskonalić.

Cele 
Głównym celem była optymalizacja zużycia energii w cen-
trum a w konsekwencji - zmniejszenie kosztów.  
Realizacja tego celu wiązała się z wykonaniem kolejnych za-
dań, takich jak:

 · Poznanie współczynnika efektywności zużycia energii (PUE) 
centrum.

 · Porównanie tego współczynnika PUE ze współczynnikami po-
dobnych centrów, aby sprawdzić, czy wartość współczynnika 
badanego centrum odbiega od przeciętnych wartości.

14

Centralka  
przekaźników 
różnicowoprądowychn
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 – Klimatyzacja hali
 – Oświetlenie
 – Chłodzenie sprzętu
 – Pomocnicze gniazda zasilania
 – Różne systemy
 – itd.

Analizator  
sieci elektrycznych

Analizator  
sieci elektrycznych

Contratación de energía - Balance Mensual

Informes 

P contratada

P instantanea

Maxímetro

cos Phi

Consumo

kW

kW

kW

kW·h

90-

70-

50-

30-

0-

Pot. Contratada

100
32
42

0,999
73.348

100-

 › “Dzięki monitorowaniu ilości rzeczywiście 
pobieranej mocy, można było zmniejszyć jej 
zakontraktowaną ilość, co pozwoliło obniżyć 
należności za energię elektryczną o 2 000€ 
rocznie”

PUE: Efektywność zużycia energii, obliczona za 
pomocą wzoru:

PUE =
Całkowita dostarczona energia
Energia pobrana przez sprzęt 

informatyczny

Dodatkowo, amerykańska Agencja Ochrony Środowi-
ska (EPA) udostępnia następujące wartości odniesie-
nia współczynnika PUE: 

 � Wartości historyczne 2,0 
 � Aktualna tendencja 1,9 
 � Zoptymalizowane operacje 1,7 
 � Najlepsze praktyki 1,3 
 � Aktualny stan wiedzy 1,2CVM-C10

CVM-B150

Skala obliczenia 
wskaźnika 
efektywności PUE: POCZĄTEK KONIEC2

BARDZO  
NIEEFEKTYWNY

BARDZO  
EFEKTYWNY

1.4

Szczegóły dotyczące rozwiązania 
Aplikacja obejmowała:

 � Pierwszy ekran typu schemat jednoprzewodowy, 
umożliwiający poznanie rzeczywistego poboru i 
stanu systemu dla każdej linii.

 � Drugi ekran typu podsumowanie z obliczenia-
mi wydajności oraz dostępem do opracowania i 
wizualizacji raportów przedstawiających wyniki dla 
poszczególnych okresów  
(dzienny, tygodniowy, miesięczny i roczny)

 � Dodatkowo system pozwolił zdefiniować minimalne 
rozmiary zespołów serwerów, a także wyłączenie 
nieużywanej mocy, przy zachowaniu niezmienione-
go poziomu obsługi.

 – Software PowerStudio

 · Śledzenie i kontrolę parametrów należności za pobór energii 
elektrycznej: w celu przeprowadzenia symulacji naliczania 
należności za energię elektryczną i umożliwienia zaplanowa-
nia wydatków. 

 · Poznanie rzeczywistego poboru energii w różnych okresach 
czasu, aby wybrać odpowiedniego dystrybutora i taryfę opłat 
za energię elektryczną.

Rozwiązanie 
60% całego poboru energii elektrycznej w CPD stanowi 
energia zużywana przez infrastrukturę, natomiast pozo-
stałe 40% to energia zużywana na chłodzenie. W związku 
z tym, jednym z kluczowych elementów powodzenia projektu 
optymalizacji energetycznej był pomiar poboru energii dla 

każdego rodzaju urządzeń, aby rozpoznać obszary najbardziej 
podatne na optymalizację.

Optymalizacja przebiegła w trzech etapach:
• Pomiar za pomocą analizatorów sieci typu CVM, z przekładni-

kami prądowymi i systemem komunikacji serii RS485, w celu 
rozpoznania przepływu energii.

• Analiza za pomocą aplikacji PowerStudio SCADA, obliczenie 
wskaźnika PUE z wizualizacją i opracowaniem odpowiednich 
raportów.

• Optymalizacja w trzech obszarach, w oparciu o zebrane dane: 
propozycja zmniejszenia zakontraktowanej mocy, ponieważ 
maksymalna moc rzeczywista nigdy nie przekraczała zakon-
traktowanej mocy. Dokonanie zmian w zarządzaniu halą prze-
twarzania danych poprzez prawidłową kontrolę i dostosowanie 
temperatury w hali. Optymalizacja oświetlenia.»
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Aplikacje referencyjne � Przykład udanego rozwiązania

Inteligentny system 
zarządzania oświetle-
niem publicznym

40%
oszczędności
zapobiegając 
zanieczyszczeniu 
świetlnemu

“Inteligentny system 
oświetlenia zmniejsza poziom 
zanieczyszczenia świetlnego 
spowodowanego przez 
oświetlenie”

10%
Inne elementy 
optymalizujące 
zarządzanie

PowerStudio
Oprogramowanie

Moduł opcjonalny 
wejść i wyjść
CirLAMP 8i8O

PROJEKT
Wydajne zarządzanie oświetle-
niem publicznym

SEKTOR
Oświetlenie publiczne / Zarząd 
miasta

KLIENT
Zarząd miasta

Ważne dane
50% czasu - regulowane oświe-
tlenie
Pobór energii przez oświetlenie 
publiczne 
około 40% w większości gmin
Szacowane oszczędności 
Między 30 - 35%

Sterowanie oświetleniem, 
skrócenie czasu interwencji 
w przypadku awarii i popra-
wienie obsługi prewencyjnej

ZREALIZOWANY CEL :

Główne elementy 
zapewniające wydajność 
energetyczną

Sytuacja początkowa
Koszty oświetlenia publicznego w gminie stanowiły 40% 
ogólnych kosztów, łącznie z kosztami obsługi. Z tego powodu, 
a także ze względu na stały wzrost ceny energii elektrycznej, 
jednym z głównych celów gminy stała się optymalizacja 
wydajności energetycznej. 
Z drugiej strony, u klienta występowały coraz wyższe koszty 
obsługi oświetlenia przy sporadycznych skargach ze strony 
mieszkańców na niedostateczny poziom usług.

Cele
Instalując inteligentny system zarządzania oświetleniem 
publicznym, kierowano się następującymi priorytetami:
• Polepszeniem wydajności oświetlenia publicznego.
• Polepszeniem obsługi oraz zwiększeniem oszczędności 

kosztowych z tym związanych.

Pozostałymi priorytetami było umożliwienie globalnego zarzą-
dzania oświetleniem oraz zwiększenie skuteczności w rozwią-
zywaniu usterek.

Rozwiązanie
Dzięki wdrożeniu dwóch rozwiązań, uzyskano odpowiednie 
zmniejszenie zużycia prądu oraz polepszenie świadczonych 
usług:
1. najpierw wymieniono stare lampy rtęciowe na inne o 
mniejszym zużyciu energii - konkretnie lampy ledowe, bez 
obniżenia parametrów działania; 
2. następnie wdrożono wydajniejszy sposób zarządzania 
punktami oświetlenia za pomocą inteligentnego systemu 
oświetlenia publicznego CirLAMP firmy CIRCUTOR.
System CirLAMP składa się z modułów zwanych CirLAMP 
NODOS (o podwójnym poziomie lub 1…10V), które są 

16
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50%
czasu
regulowana moc

Wyniki
Dzięki zainstalowaniu inteligentnego systemu  
zarządzania oświetleniem CirLAMP, klient uzyskał około 
30-35%-we oszczędności na fakturze za energię elektryczną 
zużywaną przez oświetlenie. 

Następną konsekwencją zainstalowania inteligentnego 
systemu sterowania oświetleniem publicznym CIRCUTOR było 
skrócenie czasu interwencji klienta w przypadku awarii, gdyż w 
każdym momencie dysponował on informacjami na temat 
stanu instalacji. 

System CirLAMP firmy CIRCUTOR przyniósł następujące 
dodatkowe korzyści:

Skrócenie czasu interwencji w przypadku awarii: dzięki 
zidentyfikowaniu usterek, można było znać stan odpowiednich 
alarmów, na przykład: spalona lampa, lampa migająca oraz 
otwarty kondensator.

Lepsza obsługa prewencyjna, która wydłuża żywotność 
lamp: Urządzenie umożliwiło przekazanie informacji o czasie 
działania każdej z lamp, co pozwoliło na ich wymianę w 
momencie upływu okresu ich eksploatacji. System informował 
o zdarzeniu moduł sterujący w chwili upływu godziny zaprogra-
mowanej dla maksymalnego czasu działania.

40%
Na oświetlenie 
publiczne przypada

zużycia energii w gminach

Identyfikacja awarii

w czasie 
rzeczywistym

 › Ekran edycji urządzeń

 › Mapa monitoringu stanu lamp

 › Kontrola za pomocą Internetu w celu       
zarządzania lampam

WEB
Za pomocą

PowerStudio
Oprogramowanie

PowerStudio
Oprogramowanie

instalowane w punktach oświetlenia, oraz z modułu CirLAMP-
MANAGER, instalowanego w rozdzielnicy głównej, który ma za 
zadanie zarządzanie całą siecią urządzeń.
WĘZŁY systemu CirLAMP umożliwiają bardziej elastyczny 
sposób instalacji, w zależności od potrzeb, gdyż mogą być 
umieszczane:
w podstawie lampy, aby zapewnić oszczędność kosztów 
instalacji,
w podporze, aby zapewnić większe bezpieczeństwo instalowa-
nego urządzenia.
Opisane moduły komunikują się z modułem sterującym 
CirLAMP MANAGER poprzez PLC za pomocą własnej sieci 
elektrycznej, co stanowi zaletę, gdyż nie ma potrzeby instalo-
wania dodatkowego okablowania komunikacyjnego. Dzięki 
temu unika się otwierania kanałów w podłożu, oszczędza się 
koszty i czas.

Po podłączeniu węzłów, moduł sterujący CirLAMP MANAGER 
zbiera wszystkie informacje i jest w stanie zarządzać każdym 
systemem oświetleniowym od punktu do punktu. System 
umożliwia regulację do 4 okresów czasowych o różnych 
poziomach oświetlenia, w zależności od pory w nocy oraz 
potrzeby oświetlenia drogi, dzięki czemu uzyskuje się duże 
oszczędności na zużyciu energii. Programowanie sterowane 
jest za pomocą wewnętrznego zegara astronomicznego, który 
automatycznie otwiera i zamyka obwód, w zależności od pory 
wschodu i zachodu słońca w danej strefie (dzięki dodaniu 
modułu wejść i wyjść CirLAMP 8i80).
Oprócz zapewnienia wydajności sterowania oświetleniem, 
CirLAMP MANAGER może również wysyłać informacje pocztą 
elektroniczną do kierownika obsługi na temat mających miejsce 
zdarzeń, co pozwala podjąć szybkie i skuteczne działania w 
przypadku anomalii w systemie, przyczyniając się do oszczęd-
ności na kosztach obsługi.»
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Aplikacje referencyjne � Przykład udanego rozwiązania

Sytuacja początkowa
Od końca 2008 roku, Katalońska Agencja Wody (Agencia 
Catalana del Agua) - organ administracyjny zajmujący się 
gospodarką wodami, planowaniem i wykonywaniem polityki 
rządu Katalonii w dziedzinie wód, rozwija Program Oszczędno-
ści i Wydajności Energetycznej (skrót hiszpański: PEEE) w 
zakładach oczyszczania ścieków w Katalonii.
W ramach działań podejmowanych przez PEEE, Oczyszczalnia 
Ścieków w Martorell (Barcelona), zarządzana przez Katalońską 
Agencję Wody, poprzez podmiot eksploatujący - Compañía 
General de Aguas de Catalunya S.A. - zoptymalizowała 
wydajność energetyczną za pomocą sprzętu pomiarowego i 
systemu zdalnego zarządzania energią, w celu istotnego 
zmniejszenia poboru energii w instalacjach i wydłużenia okresu 
żywotności głównych urządzeń elektromechanicznych.  

To działanie zostało wsparte finansowo przez Kataloński 
Instytut Energii.
Przed wdrożeniem rozwiązania optymalizacyjnego, całkowity 
pobór energii przez oczyszczalnię ścieków w Martorell oraz 
Stację pomp Anoia w okresie jednego roku od września 2010 
do sierpnia 2011 wyniósł 1 123 716 kWh.

Cele 
Głównym celem była optymalizacja zużycia energii oczyszczal-
ni ścieków, a w konsekwencji - zmniejszenie kosztów. Koszt 
energii pobieranej przez oczyszczalnię ścieków stanowi około 
20-25% całkowitych kosztów eksploatacji i obsługi i dlatego 
zmniejszenie tych kosztów jest tak istotne. Realizacja tego celu 
wiązała się z wykonaniem kolejnych zadań, takich jak:

Oczyszczalnia ścieków
CBS-4
Centralka wyłączników 
różnicowoprądowych do 
pomiaru i sygnalizacji

CVMk2
Trójfazowy 
analizator sieci 
elektrycznych

Podziękowania
Firma CIRCUTOR składa podziękowania za współpracę 
Panu Jordiemu Robuste z Agencia Catalana de l’Aigua. 
Materiał i aplikacja stanowi własność Agencia Catalana de 
l’Aigua, a pomysł i rozwój aplikacji są dziełem Companyia 
General d’Aigües de Catalunya SA oraz Eudea Mercavia 
SL. Pragniemy również podziękować Panu Iñigo Urruchi 
Sagredo, Kierownikowi Oczyszczalni Ścieków z Martorell.

 › Ogólny widok nowego programu sterującego poborem, nadzorem i kontrolą 
energii

PROJEKT
Poprawa wydajności 
energetycznej oczyszczalni 
ścieków

SEKTOR
Oczyszczanie ścieków

KLIENT
Katalońska Agencja Wody - 
Agencia Catalana del Agua
Ważne dane 
poprawa wydajności dzięki 
zmniejszeniu o 8,5% 
współczynnika energetycznego 
(EnPI) kWh/m3 oczyszczanych 
ścieków

Najistotniejsze wyniki
Spadek poboru energii
69 745 kWh/rok (-8,6%)

OSZCZĘDNOŚĆ
27 029 € rocznie

18
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Szczegóły rozwiązania
Rozwiązanie obejmowało instalację serii analizatorów siecio-
wych CVMK2 umieszczonych w punktach strategicznych, aby 
uzyskać potrzebne wartości elektryczne z instalacji. Dodatko-
wo, zainstalowano centralki wyłączników różnicowoprądowe 
CBS4, komputer z programem do zarządzania SCADA oraz 
światłowodową sieć komunikacyjną w celu zbierania danych i 
koordynowania operacji. 

Poniżej opisano główne urządzenia i ich lokalizację:
• Analizatory sieci CVMK2 do poszczególnych obszarów 

zakładu, rejestrujące wartości napięcia, prądu, mocy oraz 
inne parametry elektryczne.

• 4-kanałowe centralki wyłączników różnicowoprądowych 
CBS4, rejestrujące wartości natężenia prądu upływowego, 
aby zaplanować z wyprzedzeniem ewentualne przestoje 
związane z obsługą w zakresie:

 · Wstępnego oczyszczania (pompy zanieczyszczonej wody).
 ·  Oczyszczania za pomocą osadu czynnego (dekantacja  
pierwotna, napowietrzanie, mieszanie, recyrkulacja we-
wnętrzna i zewnętrzna i dekantacja wtórna).

 ·  Każdej z czterech dmuchaw napowietrzających w reaktorach 
biologicznych.

 ·  Urządzeń odwadniających (wirówki i urządzenia transportu-
jące osad).

 · Baterii kondensatorów.
 ·  Natężenia prądu upływowego z czterech dmuchaw   
napowietrzających.

• Rozwinięcie światłowodowej sieci komunikacyjnej czterech 
urządzeń, w celu pozyskiwania wszystkich danych empi-
rycznych w sposób niezawodny oraz w celu zdalnego stero-
wania urządzeniami.

• Wdrożenie programu do zarządzania energią SCADA 
PowerStudio firmy CIRCUTOR, aby polepszyć zarządza-
nie energią, wydajność i sterowanie instalacją.

Dzięki zainstalowaniu tych urządzeń oraz dzięki zdalnemu 
zarządzaniu, możliwe było zintegrowanie danych, przez co 
udoskonalono zarządzanie energią, a tym samym zrealizowa-
no cele założone w projekcie.

 · Polepszenie zarządzania energią i jej wydajności.
 · Uzyskanie oszczędności ekonomicznych dzięki prawidłowe-
mu zarządzaniu energią.

 · Zmniejszenie przerw w funkcjonowaniu instalacji.
 · Uzyskanie diagnostyki jakości zasilania energią elektryczną.
 · Dysponowanie obsługą prewencyjną linii oraz instalacji 
elektrycznych.

 · Możliwość rozdziału kosztów energii elektrycznej na poszcze-
gólne procesy produkcyjne.

 · Optymalizacja zmiany zakontraktowanej taryfy, przeniesienie 
obciążeń dotyczących poboru na okresy z mniejszymi 
opłatami itd.

Wyniki
Dzięki wdrożeniu systemu pomiaru, kontroli i zdalnego sterowania 
w oczyszczalni ścieków w Martorell, uzyskano lepsze zarządzanie 
energią elektryczną w instalacji, uzyskując oszczędność 8,6% we 
współczynniku energetycznym (EnPI)  
kWh/m3, a także oszczędności finansowe w wysokości  
28 029 euro, co pozwoliło na zwrot inwestycji przed upływem  
12 miesięcy.

Dzięki okresowej kontroli poboru energii elektrycznej przez 
urządzenia elektromechaniczne oraz wykrywaniu odchyleń w 
określonych parametrach elektrycznych (głównie natężenia i 
napięcia), wprowadzono program obsługi zapobiegawczej 
umożliwiającej wykrywanie z wyprzedzeniem awarii, co pozwoliło 
zmniejszyć liczbę awarii i wydłużyć okres eksploatacji urządzeń. »

 › Wykres, który pokazuje oszczędności energetyczne w ciągu 
ostatnich 12 miesięcy

 › Porównanie poboru energii przed i po wdrożeniu rozwiązania 
optymalizującego

 › Tabele z opisem zastosowanych linii umożliwiających 
oszczędność energii elektrycznej:

OSZCZĘD-
NOŚĆ 
ENERGII

ZAKŁAD OCZYSZCZANIA  
ŚCIEKÓW MARTORELL

OSZCZĘDNOŚĆ 
ENERGII
kWh/rok €/rok

Główne pompy oczyszczalni 
ścieków 

4560 491

Pompy E.B. Anoia 3825 412

Dmuchawy napowietrzające 61 360 6615

INNE 
OSZCZĘD-
NOŚCI 
PROJEKT

Dehydratacja w okresie P3 0 2120

Optymalna taryfa 6.1 0 6320

Nadwyżka mocy biernej 0 8227

Nadwyżka zakontraktowanej mocy 0 1227

Polepszenie obsługi zapobiegawczej 
(niepożądane postoje)

0 1617*

Razem 69 745 27 030

*szacowane

27 029 €
Oszczędność

ROCZNIE
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Aplikacje referencyjne � Przykład udanego rozwiązania

QMS

Bezpieczny i 
kompaktowy system
zarządzania 
poborem energii z 
systemem
przedpłaty za 
pomocą RFID

Port w  
Barcelonie

Sytuacja początkowa
Port w Barcelonie odnotował 60%-wy wzrost należności za 
energię elektryczną na skutek ciągłych podwyżek cen energii. Z 
drugiej strony, użytkownicy stanowisk cumowniczych pragnęli 
korzystać z tych samych wygód, które posiadają w swoich 
mieszkaniach, używając wszelkiego rodzaju sprzętu AGD, 
urządzeń klimatyzacyjnych i grzewczych. Nie zdawali sobie 
jednak sprawy ze związanych z tym dodatkowych kosztów. 

Z tego powodu wyniknęły problemy spowodowane przez 
przeciążenie istniejących linii oraz problemy dotyczące zarzą-
dzania siecią obejmującą wiele punktów poboru. Dlatego 
konieczne było znalezienie rozwiązań, które pozwoliłyby 
zmniejszyć koszty energetyczne prądu i wody poprzez ograni-
czenie ogólnego zużycia, nie wpływając jednak negatywnie na 
poziom zadowolenia klientów.

Cele
Głównym celem było uzyskanie maksymalnej wydajności energe-
tycznej przy utrzymaniu poziomu komfortu dla klientów. Realizacja 
tego celu obejmowała następujące zadania:

 � Polepszenie kontroli poboru na stanowiskach cumowniczych: Za 
pomocą wybranego systemu zdalnego sterowania licznikami.

 � Zarządzanie poborem: Prawidłowe obciążenie każdego stanowi-
ska cumowniczego odpowiednim kosztem poboru energii, 
zapobiegając sytuacji, w której klienci ponosiliby niepotrzebne 
koszty. 

 � Zapobieganie problemom w instalacji: wynikającym z nadmierne-
go wykorzystania sieci elektrycznej w porcie.

PROJEKT
Poprawa systemu zarządzania 
poborem energii w porcie w 
Barcelonie

SEKTOR
Mariny

KLIENT
Port w Barcelonie

Ważne dane
Zarządzanie i naliczanie 
indywidualnych kosztów 
przypadających na stację poboru

Najistotniejsze wyniki

INWESTYCJA
80 000 €

OSZCZĘDNOŚĆ 
25-30% zużycia

OKRES AMORTYZACJI
3 lata

“Konieczne było znalezienie rozwiązań, 
które pozwoliłyby zmniejszyć koszty energii 
elektrycznej i ograniczyć ogólny pobór, nie 
wpływając jednak negatywnie na poziom 
zadowolenia klientów”

20
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CIRWATT B

Trójfazowy 
wielofunkcyjny 
licznik energii 
elektrycznej

PLC 800

Koncentrator 
komunikacyjny

Program do kontroli instalacji
PowerStudio
Program

Wyniki 
Na podstawie danych statystycznych podobnych topologii, 
oszczędności uzyskane po roku od wdrożenia systemu 
zostały oszacowane na 25-30% w porównaniu do wyników 
roku poprzedniego. Dodatkowo, oprócz drastycznego 
zmniejszenia kosztów energetycznych, zminimalizowano 
również problemy związane z przeciążeniem linii i ze szczy-
towymi okresami poboru.

Pozyskano również lojalność klientów, ponieważ zarządzają-
cy portem naliczał dokładnie koszty przypadające na każde 
stanowisko cumownicze, nie popełniając przy tym błędów ani 
nie posiłkując się przybliżonymi szacunkami w generowanych 
fakturach.»

Szczegółowe informacje dotyczące 
rozwiązania 
Rozwiązanie polegało na zainstalowaniu stacji poboru z 
licznikami elektrycznymi PLC oraz z licznikami wody z wyjściami 
impulsowymi. Stacje poboru umożliwiają odizolowanie urządzeń 
od środowiska i dostarczenie użytkownikowi energii elektrycznej 
i wody, zapewniając jeden wspólny system odczytu dla obu 
mediów.

Informatyczny system zarządzania pozwalał na pełną kontrolę 
dostępu klientów z natychmiastowym rejestrowaniem/wyreje-
strowaniem ilości mediów dostarczonych do stanowisk cumow-
niczych. Dodatkowo, system pozwala uzyskać z liczników dane 
o poborze, pokazując dokładną ilość energii przypadającą na 
danego klienta podczas jego pobytu, a także generując faktury z 
uwzględnieniem dokładnej kwoty zgodnie z poborem klienta 
oraz z uwzględnieniem awarii wykrytych w sieci.

W szczegółowym ujęciu, rozwiązanie zapewniało:

• Polepszenie kontroli dostępu stanowisk cumowniczych: 
Poprzez system zdalnego sterowania licznikami, zarządzający 
portem żeglarskim mógł zdalnie włączać i odłączać dostawy 
energii elektrycznej i wody w różnych lokalizacjach.

• Zarządzanie poborem: po zainstalowaniu systemu, zarządza-
jący portem mógł zapoznać się z poborem w każdej lokalizacji, 
ograniczając jednocześnie pobór maksymalny, aby uświado-
mić swoim klientom konieczność racjonalnego wykorzystywa-
nia energii. 

• System pozwalał na bardziej sprawiedliwe rozliczenie z 
klientem, gdyż dzięki odczytowi poboru klient płacił dokładnie 
za tyle energii, ile zużywał. Prowadziło to również do lepszego 
zarządzania całkowitym poborem mediów przez port, przyczy-
niając się do dużych oszczędności w fakturach za energię 
elektryczną.

• Unikanie przeciążeń w liniach: Dzięki zdalnemu ograniczaniu 
maksymalnego poboru przypadającego na lokalizację, 
zarządzający mógł zapobiec przeciążeniom w liniach elek-
trycznych. Za pomocą systemu można było zdalnie przepro-
gramować maksymalną dozwoloną ilość pobieranej energii 
przypadającą na stanowisko cumownicze. Co skutkowało tym, 
że użytkownicy w sposób bardziej świadomy włączali swoje 
odbiorniki.

• Unikanie inwestycji w infrastrukturę: System posiadał funkcję 
odczytu i sterowania w oparciu o istniejące okablowanie 
elektryczne, dzięki czemu uniknięto konieczności otwierania 
kanałów do komunikacji z systemem sterowania. Przyniosło to 
duże oszczędności dotyczące infrastruktury. 

• Zunifikowanie systemu pomiaru mediów: System gromadził w 
tym samym formacie informacje o poborze energii elektrycznej 
i wody, dzięki czemu pomagał zarządzającemu portem 
połączyć odczyty dla różnych mediów (energii elektrycznej i 
wody) w tym samym formacie.

Jeśli chodzi o klientów, ich odpowiedź również była pozytywna. 
Zrozumieli, że konieczne były oszczędności energetyczne i 
docenili fakt, że zarządzający portem troszczył się o środowisko. 
Z tej przyczyny użytkownicy podeszli w sposób świadomy do 
użytkowania swoich wydajnych urządzeń, unikając niepotrzeb-
nego zużycia energii. Ta potwierdzona zmiana zachowania 
została następnie udowodniona w fakturach za energię 
elektryczną.

25-30%
Oszczędność

przeciętnie na 
miesiąc

 › The system made it possible 
to correctly allocate electric 
energy consumption to each 
mooring so that customers 
could avoid unnecessary cost 
overruns, and also to connect/
cut off services to the moorings 
in an instant.



22 www.circutor.com

Aplikacje referencyjne � Przykład udanego rozwiązania

Biuro

Panele fotowoltaiczne
54 panele
razem 12 kW

Baterie 
akumulatorów Punkty ładowania

PowerStudio
Program

Sytuacja początkowa
Rozważano możliwość ładowania floty pojazdów elektrycznych 
do czyszczenia i konserwacji za pomocą systemu zapewniające-
go samowystarczalność energetyczną w oparciu o odnawialne 
źródła energii, przy zerowym przesyle energii do sieci, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Biorąc pod uwagę, że w przypadku 
tych pojazdów koszt ładowania energią elektryczną stanowił 
główny koszt operacyjny, wydajność systemu ładowania miała 
znaczenie priorytetowe. Instalacja ta, która w 2013 roku była 
pionierskim przedsięwzięciem, uzyskała oczekiwany wynik w 
zakresie zwrotu z inwestycji.

Cele 
Głównym celem było uzyskanie maksymalnego naładowania 
floty pojazdów elektrycznych w oparciu o odnawialne źródła 
energii. 

Realizacja tego celu wiązała się z wykonaniem kolejnych 
zadań, takich jak:

• Ładowanie pojazdów elektrycznych bez zwiększania ilości 
zakontraktowanej mocy.

• Wykorzystanie, nadzór i zarządzanie energetyczne instala-
cją: w celu optymalizacji generowania energii fotowoltaicznej.

• Wykorzystanie nadwyżki energii przy maksymalnym promie-
niowaniu słonecznym oraz w dniach o maksymalnym nasło-
necznieniu, dzięki wykorzystaniu systemu baterii i inwerterów 
w celu akumulacji energii.

• Wykonanie symulacji naliczania należności za energię 
elektryczną i zaplanowanie wydatków, śledząc i kontrolując 
parametry dotyczące generowania energii elektrycznej i 
fakturowania opłat.

System ładowania 
pojazdów 
elektrycznych 
zasilany energią 
słoneczną z ogniw 
fotowoltaicznych

Maksymalne naładowanie 
floty pojazdów elektrycznych 
w oparciu o odnawialne 
źródła energii

ZREALIZOWANY CEL:

Zmniejszenie

885,6
kg/rok

PROJEKT
System ładowania pojazdów 
elektrycznych za pomocą 
odnawialnych źródeł energii 
“RECARGO”

SEKTOR
Pojazdy handlowe

KLIENT
Urbaser e.on

Najistotniejsze wyniki
OSZCZĘDNOŚĆ
3 198 € rocznie
ROCZNY ZWROT
4,5%
ZMNIEJSZENIE EMISJI CO2

885,6  kg/rok
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 › Ekran “Schemat elektryczny” miał za zadanie pokazanie 
schematu jednoprzewodowego instalacji oraz umożliwienie 
zapoznania się z podstawowymi parametrami elektryczny-
mi. Dodatkowo, umożliwiał wizualizację i wywieranie wpływu 
na zabezpieczenia, które dopuszczały takie działanie.

 › Ogólny ekran programu PowerStudio SCADA został 
zaprojektowany w celu wyświetlania schematu bloków 
instalacji oraz stanu linii i urządzeń.

 › “Raport dotyczący energii” miał na celu przedstawienie ilości 
energii wytworzonej i zużytej przez poszczególne elementy 
systemu, ze wskazaniem całkowitej energii wytworzonej lub 
zużytej w ciągu odpowiednich okresów czasu.

Szczegółowe informacje dotyczące 
rozwiązania
Park pojazdów składał się z pojazdów elektrycznych o mocy  
2,5 kW i 6 kW, w zależności od modelu. Zakładano roczny pobór 
energii na poziomie 24 360 kWh i dlatego zainstalowano 
pięćdziesiąt cztery panele fotowoltaiczne o mocy szczytowej  
240 Wp każdy, dzięki czemu uzyskano moc całkowitą 12 kW. 
Ten zespół ogniw fotowoltaicznych wytwarzał rocznie 24 600 
kWh, ze względu na swoją lokalizację w prowincji Barcelona, 
gdzie średnie dzienne nasłonecznienie wynosi sześć godzin. 

W ten sposób zapewniono równowagę między ilością energii 
wytwarzanej przez ogniwa fotowoltaiczne oraz dzienną ilością 
energii potrzebnej dla floty pojazdów. Dodatkowo, zainstalowa-
no baterie akumulacyjne, umożliwiające przechowywanie 
wyprodukowanej energii i wykorzystanie jej w sytuacji zmniej-
szonego nasłonecznienia i konieczności ładowania.

Całkowita moc potrzebna do ładowania pojazdów była 
dostarczana przez solarną instalację fotowoltaiczną w trybie 
natychmiastowej samowystarczalności energetycznej, działają-
cej w połączeniu z bateriami akumulatorów i ze wsparciem 
sieci elektrycznej. W ten sposób zagwarantowano możliwość 
ładowania pojazdów w każdym momencie. 

W celu kontroli wykorzystywania energii i wytwarzania jej w 
oparciu o fotowoltaikę, zastosowano sprzęt do pomiarów i 
kontroli energetycznych (EDS i EDS 3G, analizatory CVMs 
firmy CIRCUTOR). Po zebraniu pomiarów, dane były analizo-
wane i kontrolowane za pomocą programu do zarządzania 
energią PowerStudio SCADA.

Funkcją, która wzbudziła największe zainteresowanie zarzą-
dzających, było sterowanie całym systemem poprzez Internet 
za pomocą programu PowerStudio SCADA, zarówno w celu 
zarządzania parametrami jak i w celu wyświetlania alarmów. 
Istniała możliwość kontroli systemu z centralnego punktu, a 
także możliwość monitorowania z dowolnego punktu posiada-
jącego połączenie z Internetem. W tym przypadku cały system  
CIRCUTOR komunikował się z programem sterującym e.on w 
chmurze. 

• Poznanie rzeczywistego poboru energii w poszczególnych 
okresach czasowych, w celu kontroli prawidłowego wyzna-
czania przedziałów czasowych na generowanie i ładowanie 
pojazdów, umożliwiając tym samym optymalizację instalacji 
oraz zarządzania.

3 198 €
Oszczędność

ROCZNIE

Results
The installation achieved a saving of €3,198 the first year thro-
ugh photovoltaic electric energy generation. The annual return 
on investment of the installation was 4.5%. Using the storage 
batteries it was possible to make maximum electricity produced 
with photovoltaic generation systems compatible with charging 
at the most suitable times, in accordance with the use of the 
vehicles. The system also made it possible to save 885.6 kg of 
CO2 a year. »
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