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Rozwój rynków

Artykuł techniczny

Jaki sprzęt powinienem zainstalować, 
aby spełnić ten wymóg?

Dyrektywa Europejska 2012/27/UE - 
nowe możliwości dla sektora.

Sytuacja początkowa
Komisja Europejska ogłosiła natychmia-
stowe zastosowanie comiesięcznych 
procedur w sprawie naruszenia norm 
europejskich oraz podjęcie odpowied-
nich działań prawnych przeciwko 
krajom, które nie będą przestrzegały 
przepisów Unii Europejskiej. 

Główne zamierzenie krajów człon-
kowskich to tak zwane: 20+20+20, 
które określa trzy jasne cele:

CEL WYZNACZONY NA ROK 2020

20%
Zmniejszenie o

poboru energii 
elektrycznej

20%
Zmniejszenie o

emisji

20%
Zwiększenie o

wykorzystania 
energii 

odnawialnych

Przedsiębiorstwa lub grupy społeczne 
zobowiązane do przestrzegania Dekretu 
Królewskiego, w przypadku Hiszpanii, 
posiadają dwie alternatywy, aby 
osiągnąć wyznaczone cele:

  Wykonanie audytu 
energetycznego zgodnie z 
przepisami artykułu 3 ustęp 3.

  Zainstalowanie systemu zarządzania  
 energią (SGE), zgodnie z normami  
 międzynarodowymi jak ISO 50001  
 pod warunkiem objęcia audytem   
 energetycznym.



CVM-B100

CVM-B150

Analizator
zintegrowane 
oprogramowanie 
do zarządzania energią+
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Jaki sprzęt powinienem zainstalować, 
aby spełnić ten wymóg?

Zaprojektowane z myślą o wydajności

Zaprojektowane w celu 
spełnienia wymogów 
Dyrektywy Europejskiej 
oraz hiszpańskiego 
Dekretu Królewskiego
Te analizatory są 
przygotowane pod kątem 
zgodności z wymogami 
Dyrektywy Europejskiej 
2012/57/UE

Pomiar poboru energii 
elektrycznej

Pomiar innych 
poborów poprzez 

naliczanie impulsowe 
(woda, gaz, ciepło...)

Pomiar kosztów energii 
elektrycznej w euro 
(lub w innej walucie)

Pomiar emisji gazów 
CO2 w różnych 

okresach czasowych 
(taryfy) lub ogółem, 

zarówno dla poboru jak 
i dla wytwarzania

Pomiar energii dla 
poboru i wytwarzania
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Rozwiązanie

Dyrektywa określa możliwość 
zainstalowania systemu zarządzania 
energią (SGE) w celu rejestracji, 
kontroli i przedstawiania rzeczywistych 
danych dotyczących poboru energii i 
emisji.

Zazwyczaj, w celu wdrożenia SGE 
konieczne są duże inwestycje w sprzęt 
do pomiaru energii oraz w 
oprogramowanie komputerowe 
odpowiedzialne za monitorowanie i 
zarządzanie informacjami, a także 
system okablowania komunikacyjnego. 
Jednak firma CIRCUTOR oferuje 
rewolucyjne rozwiązanie w formie 
analizatorów sieci CVM-B100 oraz 
CVM-B150 z funkcją SGE. Oznacza to, 
że wymienione analizatory posiadają 
wewnątrz system zarządzania 

energią, dzięki czemu nie trzeba 
instalować dodatkowo żadnego 
dodatkowego elementu.
Urządzenia te posiadają port Ethernet 
umożliwiający dostęp bezpośrednio z 
dowolnego komputera osobistego w 
celu zarejestrowania danych 
dotyczących energii, emisji CO2 oraz 
czasu działania na przestrzeni ponad 
jednego roku. Dodatkowo, system SGE 
zawiera zintegrowane wydajne 

oprogramowanie do monitorowania 
dowolnych zmiennych w czasie 
rzeczywistym, ich rejestracji i 
pokazywania zarówno w formie wykresu 
jak i tabeli, w celu wyeksportowania w 
różnych formatach. Wewnętrzny system 
alarmów pozwala wykryć każdą 
nieprawidłowość, wysłać odpowiednie 
powiadomienie za pomocą poczty 
elektroniczną, aby umożliwić szybkie 
rozwiązanie problemu.



LAN
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Analizatory sieci 
CVM-B100/B150
Analizatory CVM-B100/B150 z modułem 
rejestratora danych to urządzenia do 
instalacji w panelu, o wymiarach 
odpowiednio 96x96 milimetrów i 
144x144 milimetrów, ze zintegrowanym 
oprogramowaniem do zarządzania 
energią (SGE), zgodnie z nowymi 
normami obowiązującymi na rynku.

Opisywane urządzenia charakteryzują 
się wysoką precyzją pomiaru; potrafią 
analizować niezliczone parametry 
elektryczne, a także dokonywać 
dekompozycji harmoniczną napięcia i 
prądu do 50. rzędu. 

Wizualizacja graficzna za pomocą 
ekranu VGA, dzięki któremu użytkownik 
może korzystać z nowatorskich 
analizatorów sieci opartych na nowym 
interfejsie SCV (slide, choose & view), 
zaprojektowanym w całości przez firmę 
CIRCUTOR.

Niektóre z kluczowych cech  
urządzenia to:
• Zintegrowane oprogramowanie SGE 

(poprzez moduł rejestratora danych).
• Dostęp za pomocą przeglądarki 

internetowej (zintegrowany serwer 
internetowy).

• Możliwość przechowywania danych 
przez ponad rok.

• Pomiar energii pobieranej i 
wytwarzanej (z wysoką precyzją w 
Klasie 0,5S).

• Pomiar emisji CO2 (całkowitej i z 
podziałem na taryfy).

• Pomiar kosztów w EURO lub w innej 
walucie (całkowitych i z podziałem na 
taryfy).

• Rejestr czasu działania do celów 
konserwacji.

• Pomiar ponad 500 parametrów 
elektrycznych.

• Ochrona od strony czołowej IP 65 (z 
uszczelką).

• Punkt komunikacji Ethernet i RS-485 
(Modbus  RTU/BACnet).

• Ekran kolorowy VGA o dużej 
rozdzielczości ze spersonalizowanymi 
ekranami.

• Modułowa budowa (możliwość 
podłączenia do 3 modułów 
rozszerzenia+ rejestratora danych).

• Dotykowe przyciski przesuwania.
• 3 taryfy (z możliwością wyboru za 

pomocą wejścia cyfrowego lub przez 
system komunikacji RS-485).

• 2 wyjścia przekaźnikowe dla alarmów.
• 2 wyjścia tranzystorowe dla alarmów 

lub w celu generowania impulsów.
• 2 wejścia w celu wyboru taryf lub 

zarządzania stanami logicznymi.

Zintegrowane oprogramowanie do zarządzania 
(SGE).

Kompatybilne z różnymi przeglądarkami 
internetowymi (Firefox, Chrome, Safari...)
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Gdzie instaluje się  
analizatory?

Zastosowanie

Analizatory 
Poziom 1

Analizatory 
Poziom 2

Analizatory 
Poziom 3

Dalsze charakterystyki:
Naliczanie energii
• Naliczanie energii elektrycznej 

(pobranej i wytworzonej)
• Naliczanie impulsów (woda, gaz, 

ciepło…)
• Naliczanie emisji CO2

• Naliczanie czasu działania 
(obsługa prewencyjna)

• Naliczanie kwoty w EURO

Zarządzanie alarmami
• Posiada 4 wyjścia do zarządzania 

alarmami + wysyłania wiadomości 
elektronicznych.

Śledzenie
• Urządzenie rejestruje w swoim 

wnętrzu do 500 zmiennych w 
okresie ponad jednego roku.

Opracowanie i wysłanie raportów 
o poborach energii za pomocą 
PowerStudio Scada:
• Dzięki PowerStudio Scada, 

można generować raporty 
dotyczące kosztów energii i 
wysyłać je w sposób 
automatyczny do różnych działów 
w celu wykonania odpowiednich 
działań w zakresie 
prognozowania kosztów.»

Moduły komunikacyjne

 �Modbus TCP (bridge)
 �LonWorks
 �Profibus
 �M-Bus

Moduł rejestratora danych (datalogger)

Wyposaża sprzęt w pamięć:
 �Z rejestrami obejmującymi okres do 

jednego roku (ponad 500 zmiennych)
 �Zintegrowany serwer internetowy 

(poprzez IP) z dostępem, za pomocą 
przeglądarki internetowej (Internet 
Explorer, Firefox, Chrome itd.), do 
PowerStudio : wbudowanego lub za 
pomocą poleceń w XML, do odczytu i 
konfiguracji.

 �Potrafi przekazywać wszystkie 
monitorowane i rejestrowane  
 dane do nadrzędnego programu 
PowerStudio.

Kontroluje Twoją instalację i procesy:
 �8 wyjść tranzystorowych +8 wejść cyfrowych
 �8 wyjść przekaźnikowych + 8 wejść cyfrowych
 �8 wyjść + 4 wejścia analogowe  

 (0/4 ... 20 mA)

Moduły wejść / wyjść

Dostosowuje sprzęt do różnych 
protokołów:

Do 4 łączonych 
modułów 
rozszerzenia


