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Czy wzrost cen za energię elek-
tryczną musi przełożyć się na 
wielkość opłat na rachunku? 

Oczywiście wzrost ceny jednostkowej 
za kWh wpłynie na wysokość opłaty. 
Minimalizację tej opłaty można uzy-
skać, eksploatując odbiorniki energo-
oszczędne lub dobierając odpowied-
nią do profilu zużycia taryfę opłat, 
czyli zmniejszając ilość zużytych kWh 
i optymalizując cenę za kWh. Wy-
miana technologii na energooszczęd-
ną jest zawsze kosztowna i nie zawsze 
możliwa do przeprowadzenia w krót-
kim czasie. Znacznie szybciej moż-
na dopasować taryfę opłat do profilu 
i charakteru zużycia. Trzeba tylko po-
siadać odpowiednie dane. Źródłem 
tych danych są analizatory parame-
trów sieci, które rejestrują dane o zu-
życiu energii w czasie. Pomiary moż-
na wykonać analizatorem parametrów 
sieci AS-3, a obliczenia wykona pro-
gram As-Multi. 

Dostawcą ww. urządzeń i syste-
mów jest firma Twelve Electric. Fir-
ma od dwudziestu lat specjalizuje się 
w produkcji, montażu urządzeń i sys-
temów optymalizujących opłaty za 
energię elektryczną. 

Ofertę Twelve Electric można po-
dzielić ze względu na efekty, jakie dzię-
ki niej uzyskujemy. Efekty bezpośred-
nie zapewniają te urządzenia, których 
działanie doprowadza do bezpośred-
niej redukcji opłat; pośrednie, gdy do 
optymalizacji opłat dochodzi wsku-
tek działań opracowanych na podsta-
wie zgromadzonych w urządzeniach 
danych np. modernizacja systemu za-
silania, zmiany w procesie technolo-
gicznym, zmiana zapisów w umowie 
o dostawę energii elektrycznej. 

Do pierwszej grupy należą urzą-
dzenia i systemy do kompensacji 
mocy biernej: regulatory mocy bier-
nej rodziny MRM-12, baterie kon-

densatorów BK-T-95, kondensato-
ry mocy K.99/3, dławiki wyższych 
harmonicznych DWD-12. Urządze-
nia te tworzą w układzie zasilania sku-
tecznie działający system kompensa-
cji mocy biernej, który minimalizu-
je lub wręcz zeruje opłaty za energię 
bierną indukcyjną (rys. 1, poz. 2) i po-
jemnościową (rys. 1, poz. 3). Są one 
produkowane przez Twelve Electric 
od wielu lat, a ich wysoka jakość jest 
dobrze znana nie tylko na rynku pol-
skim. Urządzenia te są powszechnie 
stosowane nie tylko w przemyśle, ale 
wszędzie tam, gdzie występują opłaty 
za energię bierną. Regulatory MRM-
12 znane są z niezawodności i sku-
teczności oraz niskiej ceny. Popular-
ne są też baterie kondensatorów BK-
T-95 i to zarówno te standardowe, jak 
i te z dławikami wyższych harmonicz-
nych lub w wykonaniu do kompen-
sacji obciążeń dynamicznych. Dru-
ga grupa urządzeń i systemów to ro-
dzina analizatorów parametrów sie-
ci As-3 i oprogramowanie systemo-
we As-Multi. Oba te produkty otrzy-
mały wiele medali i wyróżnień, z któ-
rych ostatnim jest Złoty Medal Mię-
dzynarodowych Targów Energetyki 
EXPOPOWER 2008. Głównym za-
daniem tego systemu poza monitoro-
waniem jakości zasilania jest też zbie-
ranie i przetwarzanie informacji do-
tyczących zużycia energii elektrycz-
nej i poboru mocy. Zmierzone dane 
zapisywane są w wewnętrznej pamię-
ci analizatorów, a następnie przesyła-
ne do bazy danych, gdzie są archiwi-
zowane i udostępniane w formie róż-
nych raportów (rys. 2). Użytkownik 
może wizualizować dane za dowol-
ny okres pomiarów. Dla potrzeb opty-
malizacji opłat za energię wykorzy-
stywane są wykresy krzywych obcią-
żeń (moc 15-minutowa, rys. 3), dane 
licznikowe dotyczące zużycia energii 

Ceny wzrosną na pewno!
Co z opłatami?
Głównym tematem dyskusji o stanie polskiej energetyki jest szacowanie, na ile plano-
wana podaż energii elektrycznej nie zaspokoi przewidywanego w najbliższych latach 
popytu. Projekty taryf opłat za energię elektryczną na rok 2009 zapowiadają wzrost 
cen o ponad 20%.

Rys.1. Przykładowy rachunek

Rys.2. Lista zdarzeń
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elektrycznej dostępne w wersji koszto-
wej, czyli w funkcji różnych taryf oraz 
tangens liczony narastająco za okres, 
za jaki sporządzany jest rachunek za 
energię (rys. 4). System monitorowa-
nia oferowany przez Twelve Electric 
umożliwia również ocenę skuteczno-
ści systemu kompensacji mocy bier-
nej. Dane dotyczące mocy 15-minu-
towej mogą być przedstawione w for-
mie wykresu profilu obciążenia (krzy-
wa obciążeń, rys. 3). Z powyższego ry-
sunku jednoznacznie wynika, że użyt-
kownik ma źle dobraną moc umow-
ną, która jest wielokrotnie przekra-
czana, co w praktyce jest powodem 
dużych opłat dodatkowych. Po anali-
zie takich wykresów użytkownik po-
winien albo zmienić wartość mocy 
umownej w umowie na dostawę ener-
gii, albo tak „ustawić” proces tech-
nologiczny, aby poprzesuwać maksi-
ma mocy w okresy doby, gdzie jej po-
bór jest mniejszy lub zrealizować dla 
wybranej grupy odbiorników zasila-
nie wyspowe. Zapisane dane pozwo-
lą określić przyczyny i momenty cza-
sowe powstawania przekroczeń mocy 
umownej (rys. 1, poz.4), co umożliwi 
zaplanowanie i podjęcie działań zapo-
biegawczych, w konsekwencji których 
opłaty za przekroczenie mocy zostaną 
wyeliminowane. Następnym efektem 
tych działań może być zmiana warto-
ści mocy umownej (rys. 1, poz.1) na 
wartość zbliżoną do wartości rzeczy-
wistej, co w przypadku zmniejszenia 
też zredukuje opłatę stałą. Funkcjo-
nalność analizatora As-3 „ strażnika 
mocy” (rys. 5), która umożliwia auto-
matycznie odłączanie wytypowanych 
odbiorników w przypadku, gdy pro-
gnoza wartości mocy 15-minutowej 
przewiduje przekroczenie założone-
go w umowie progu mocy umownej. 
Wyłączanie odbiorników na podsta-
wie prognozy zapewnia, że na koniec 
okresu obliczeniowego wartość mocy 
nie przekroczy progu mocy umownej, 
co w konsekwencji uchroni użytkow-
nika od dodatkowej opłaty za jej prze-
kroczenie. Funkcja „strażnika mocy” 
pozwala też optymalizować w umo-
wie na dostawę energii wartość samej 
mocy umownej tak, aby jak najmniej 
różniła się ona od maksymalnej war-
tości mocy rzeczywistej. 

Kolejna funkcjonalność analizato-
ra „Rejestr mocy i energii” umożliwia 
zapisanie danych dotyczących zużycia 
energii elektrycznej w czasie (funk-
cja licznika), co pozwala na symula-
cję wielkości opłat za energię w funk-
cji wybranej taryfy. Dostępna w pro-

gramie AS-Multi funkcjonalność „Ra-
porty” posiada możliwość wylicze-
nia kosztów energii w funkcji zareje-
strowanego zużycia i wybranej tary-
fy. Znając charakter i wielkość zuży-
cia i wpisując do programu stawki za 
kWh z poszczególnych taryf, może-
my wybrać taryfę (rys. 1, poz. 5) opty-
malną pod kątem opłat. Analiza wy-
kresu krzywych obciążeń w niektó-
rych przypadkach pozwala zoptyma-
lizować wielkość mocy umownej po-
przez przesunięcie pewnych energo-
chłonnych procesów technologicz-
nych w te pory doby, w których wg 
wybranej taryfy koszty kWh są naj-
niższe. Taka optymalizacja ma bez-
pośredni wpływ na koszty produkcji 
i podnosi konkurencyjność wyrobów. 
Oferowane analizatory As-3 i opro-
gramowanie As-Multi pozwalają gro-
madzić dane tych wielkości elektrycz-
nych, które mają bezpośredni wpły-
wa na wielkość opłat. Monitorowa-
nie online systemu zasilania pozwa-
la na uzyskanie odpowiednio wcze-
śnie informacji o zachodzących w sys-
temie zasilania nieprawidłowościach. 
Trzeba jednak pamiętać, że większość 
umów na dostawę energii elektrycz-
nej umożliwia bezpłatną zmianę tary-
fy i wartości mocy umownej w ogra-
niczonej liczbie prób i tylko w wyzna-
czonym terminie. Oczywiście należy 
posiadać sprawny system kompensa-
cji mocy biernej, aby wyeliminować 
opłaty za nieskompensowaną energię 
bierną (rys. 1, poz. 2 i 3).

 Stosując urządzenia i sys-
temy oferowane przez firmę Twe-
lve Electric minimalizujemy kosz-
ty za energię elektryczną i mimo nie-
uchronnego wzrostu cen energii, jaki 
nastąpi w najbliższym czasie, nasze 
opłaty za tę energię nie koniecznie 
muszą rosnąć. W niektórych przypad-
kach mogą nawet zmaleć. 
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Rys.3. Wykres średniej mocy czynnej Pt
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