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Wprowadzenie 

Energia elektryczna podobnie jak inne produkty stanowiące efekt procesu 
wytwórczego podlega ocenie i standaryzacji. Zasadnicze kwestie dotyczące zagadnienia 
właściwego funkcjonowania układów pomiarowych formułuje Dyrektywa 2006/32/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności 
końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych oraz uchylająca dyrektywę 
Rady 93/76/EWG (Dz. Urz. UE L 114, s. 64 z 27.04.2006 r.). Dyrektywa dokonuje 
wprowadzenia dodatkowych czynników mających na celu ograniczenie konsumpcji 
energii elektrycznej oraz zapewnienie szerszego rozwoju usług w sektorze 
energetycznym, których celem jest promowanie efektywnego wykorzystania energii 
przez odbiorców końcowych. 

Art. 13 dyrektywy [Dyr_06] wskazuje na konieczność zastosowania układów 
pomiarowo-rozliczeniowych, które dokładnie oddają rzeczywiste zuŜycie energii przez 
odbiorcę końcowego i informują o rzeczywistym czasie korzystania z energii. 
Natomiast w odpowiednich przypadkach dystrybutorzy energii lub przedsiębiorstwa 
prowadzące detaliczną sprzedaŜ energii udostępniały odbiorcom końcowym (…) 
informacje sformułowane w jasny i zrozumiały sposób, których zakres dotyczy między 
innymi: 

− rzeczywistych aktualnych cen i rzeczywistego zuŜycia energii, 
− porównania obecnego zuŜycia energii przez odbiorcę końcowego ze zuŜyciem za 

ten sam okres w roku poprzednim, najlepiej w formie graficznej, 
− porównania z przeciętnym znormalizowanym lub przykładowym uŜytkownikiem 

energii z tej samej kategorii uŜytkowników – w przypadku, gdy jest to moŜliwe 
i wnosi dodatkową wartość, 

− (…) porównania profilów odbiorców końcowych. 

Tak sformułowane wymagania nakazują rezygnację ze stosowania systemu 
opartego na długookresowych prognozach zuŜycia energii, bowiem rozwiązanie takie 
nie daje wystarczających bodźców do zmiany zachowań odbiorców końcowych energii 
elektrycznej. 

MoŜliwość realizacji tak zdefiniowanych wymagań dają nowoczesne układy 
pomiarowo-rozliczeniowe wyposaŜone w systemy zdalnej transmisji danych 
pomiarowych (ang. Smart Metering, SM), określane równieŜ zgodnie ze słownikiem 
[Eut_07] jako inteligentne systemy pomiarowe. Natomiast dokument opracowany przez 
Europejską Grupę Regulatorów Energii Elektrycznej i Gazu ERGEG [Sma_07a] określa 
układy typu smart meter jako elektroniczne urządzenia pomiarowe przeznaczone do 
pomiarów zuŜycia energii elektrycznej oraz określania dodatkowych informacji 
w porównaniu z klasycznymi licznikami energii elektrycznej oraz umoŜliwiające zdalną 
transmisję danych w formie elektronicznej. 

Systemy takie stanowią narzędzie wzrostu świadomości odbiorców energii 
elektrycznej. Tylko świadomy klient będzie spodziewał się ze strony dostawcy energii 
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nowoczesnego sposobu jego obsługi i rozszerzenia oraz dopasowania oferty nowych 
usług. Prowadzi to do realnej konkurencji, a poszczególne przedsiębiorstwa 
energetyczne dopinguje do inwestowania i prześcigania się w ofertach. Przykład rynku 
usług telekomunikacyjnych potwierdza, Ŝe konkurencja rodzi się bardzo szybko, 
a klienci równie szybko przystosowują się do nowych reguł gry [Sta_06b]. 

 
1. Opis charakterystyk zuŜycia energii elektrycznej w poszczególnych grupach 

taryfowych 

  Wpływ taryf na kształtowanie obciąŜenia 

W wielu ekspertyzach oraz opracowaniach naukowych [Bri_01, Far_03, Har_99, 
Pop_05, Wil_90] taryfy elektryczne wskazywane są jak jedno ze skuteczniejszych 
narzędzi kształtowania popytu na energię elektryczną. Do typowych rozwiązań 
taryfowych stosowanych w Polsce i na świecie naleŜą taryfy jednoczłonowe, jedno- 
i wielostrefowe stosowane dla małych odbiorców przemysłowych, handlowych 
i gospodarstw domowych, oraz taryfy dwuczłonowe wielostrefowe – dla wielkich 
i średnich odbiorców przemysłowych. Taryfy jednoczłonowe zawierają głównie ceny za 
energię elektryczną i usługi przesyłowe, wieloczłonowe zawierają równieŜ stawki za 
moc, przekroczenie mocy, zasilanie rezerwowe itp. 

Taryfy jednostrefowe to rodzaj produktu cenowego, w którym stawki za 
jednostkę energii elektrycznej są stałe w ciągu całej doby i nie zmieniają się ani w cyklu 
tygodniowym ani rocznym. Są to rozwiązania występujące najpowszechniej. Z punktu 
widzenia celów kształtowania zapotrzebowania na energię elektryczną ich stosowanie 
wydaje się mało efektywne. 

W taryfach wielostrefowych opłata za energię zmienia się w cyklu dobowym, 
tygodniowym (dni robocze, świąteczne) lub sezonowo (zima/lato). Stawki w taryfach są 
ustalane w horyzontach długoterminowych, co utrudnia ich bieŜące oddziaływanie na 
popyt. Taryfa wielostrefowa ma jednak tę przewagę nad taryfą jednostrefową, iŜ 
dostarcza odbiorcom bodźce cenowe do racjonalizowania zuŜycia energii. 
Oddziaływanie taryfy jest tym silniejsze im bardziej zróŜnicowane są stawki i gdy 
istnieje moŜliwość programowania urządzeń elektrycznych do pracy w dolinie 
obciąŜenia oraz gdy odbiorca posiada zapewniony dostęp do informacji o bieŜącym 
zuŜyciu energii oraz jej cenie.[Har_99]. 

Brak powiązania stawek taryfy z ceną hurtową energii elektrycznej skłania 
przedsiębiorstwa energetyczne do stosowania opłat za moc umowną. Ten element taryfy 
nie ma jednak istotnego znaczenia dla wyrównywania krzywej obciąŜenia, gdyŜ 
wysokość opłaty rzadko jest skorelowana z przebiegiem obciąŜenia w systemie 
elektroenergetycznym. 

W celu poprawy skuteczności oddziaływania na przebieg obciąŜenia 
elektrycznego w niektórych odmianach taryf wieloczasowych wprowadza się jedną lub 
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dwie dodatkowe, relatywnie wysokie stawki za energię dla okresów szczytowego 
obciąŜenia [Far_03]. Wysokość tych stawek moŜe być określana z góry lub mogą to być 
ceny z rynku bieŜącego. 

Inną modyfikacją taryfy wieloczasowej jest taryfa z wyłączeniem. W tym 
przypadku odbiorca zgadza się ograniczać pobór mocy na Ŝądanie dostawcy [Bri_01]. 
Czas trwania przerwy jest uzgodniony i przypada na okresy niskiej niezawodności 
systemu lub wysokich cen energii na rynku hurtowym. Wypełnienie zobowiązań 
w zakresie redukcji pobieranej mocy dostawca egzekwuje stosując czasowo bardzo 
wysokie stawki za jednostkę energii elektrycznej. 

Jednak najbardziej efektywnymi narzędziami w zakresie kształtowania popytu 
na energię elektryczną wydają się być taryfy czasu rzeczywistego. Uwzględniają one 
zmienność cen energii elektrycznej w czasie. W takiej taryfie stawka za energię 
elektryczną zmienia się podobnie jak ceny energii na rynku hurtowym, przy czym 
odbiorcy są informowani o prognozowanych cenach energii z wyprzedzeniem 
wynoszącym od 1 do 24 godzin [Far_03]. 

 

 Weryfikacja grup odbiorców  

W niniejszym Raporcie zawarto podsumowanie badań typowych charakterystyk 
obciąŜenia odbiorców energii elektrycznej przesłanych przez operatorów systemów 
dystrybucyjnych. Badania przeprowadzono dla 18 przedsiębiorstw energetycznych 
wykonujących zadania operatorów systemów dystrybucyjnych OSD: 

1. OSD ID 26 

2. OSD ID 12 

3. OSD ID 56 

4. OSD ID 75 

5. OSD ID 43 

6. OSD ID 13 

7. OSD ID 63 

8. OSD ID 45 

9. OSD ID 11 

10. OSD ID 79 

11. OSD ID 76 

12. OSD ID 14 

13. OSD ID 65 

14. OSD ID 60 

15. OSD ID 43 

16. OSD ID 25 

17. OSD ID 41 

18. OSD ID 55 
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 Dla wszystkich OSD przygotowano i rozesłano standardowy szablon w celu 

uzupełnienia danych liczbowych, znamiennych dla typowych profili obciąŜenia 

stosowanych u poszczególnych operatorów. W szablonie naleŜało podać rodzaj grupy 

taryfowej, wyodrębnić zasilanie jednofazowe i trójfazowe oraz podać typowe przebiegi 

dobowe z podziałem na dni robocze, soboty, niedziele i dni świąteczne dla kaŜdego 

miesiąca w roku. Wykaz uzyskanych informacji od OSD przedstawia tabela 1.1. 
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 NaleŜy zwrócić uwagę, iŜ tak zgromadzone informacje nie pozwalały na 
przeprowadzenie analizy zmienności obciąŜeń. Dokonano zatem ujednolicenia danych 
opisujących standardowe profile obciąŜeń poprzez odniesienie kaŜdej godziny doby do 
wartości całkowitej energii dobowej. Wybrany sposób prezentacji przebiegów pozwolił 
na zrealizowanie porównania profili pochodzących od poszczególnych OSD między 
sobą oraz przeprowadzenie ich analizy. 

Wykaz ujednoliconych profili obciąŜeń załączono na płycie CD. W folderze 
(\Standardowe profile OSD) zostały zgromadzone pliki w formacie xls zawierające 
ujednolicone tabele danych profili zmienności obciąŜeń, naleŜą do nich: 

 

1 - Profil zuŜycia-OSD ID 32. z o.o.xls 

2 - Profil zuŜycia-OSD ID 31.xls 

3 - Profil zuŜycia-OSD ID 57.xls 

4 - Profil zuŜycia-OSD ID 33.xls 

5 - Profil zuŜycia-OSD ID 90.xls 

6 - Profil zuŜycia-OSD ID 48.xls 

7 - Profil zuŜycia-OSD ID 74.xls 

8 - Profil zuŜycia-OSD ID 08. z o.o.xls 

9 - Profil zuŜycia-OSD ID 20. xls 

10 - Profil zuŜycia-OSD ID 59.xls 

11 - Profil zuŜycia-OSD ID 44.xls 

12 - Profil zuŜycia-OSD ID 14.xls 

13 - Profil zuŜycia-OSD ID 81.xls 

14 - Profil zuŜycia-OSD ID 65.xls 

15 - Profil zuŜycia-OSD ID 42.xls 

16 - Profil zuŜycia-OSD ID 37-ODRĘBNY.xls 

17 - Profil zuŜycia-OSD ID 15.xls 

18 - Profil zuŜycia-OSD ID 83-ODRĘBNY.xls 
 

Z wykazu wyodrębniono profile zmienności obciąŜeń dwóch OSD jako 
odmienne od pozostałych. Ze względu na charakterystykę zmienności tych profili i opis 
przesłany przez OSD postanowiono potraktować je odrębnie. Są to: 

 

16  - Profil zuŜycia-OSD ID 37-ODRĘBNY.xls 

18  - Profil zuŜycia-OSD ID 83-ODRĘBNY.xls 
 

Wykaz uzyskanych informacji od wyodrębnionych OSD zaprezentowano 
w tabeli 1.2. 
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Tabela 1.2. Wyszczególnienie zakresu informacji uzyskanej od  PKN ORLEN S.A 

i ESV S.A na temat standardowych profili obciąŜeń [oprac. wł.]. 

 

OSD ID 37. 

Nazwa profilu  Zakwalifikowani odbiorcy 

Profil PC111 

Odbiorcy grupy C11 spełniający warunki: 

obiekt produkcyjny, usługi, biura 

zuŜywający rocznie do 10 MWh 

licznik jednostrefowy, jednofazowy 

Profil PC112 

Odbiorcy grupy C11 spełniający warunki: 

obiekt produkcyjny, usługi, biura 

zuŜywający rocznie od 10 MWh do 50 MWh 

licznik jednostrefowy, jednofazowy 

Profil PC113 

Odbiorcy grupy C11 spełniający warunki: 

obiekt produkcyjny, usługi, biura 

zuŜywający rocznie od 50 MWh do 200 MWh 

licznik jednostrefowy, jednofazowy 

Profil PC114 

Odbiorcy grupy C11 spełniający warunki: 

obiekt produkcyjny, usługi, biura 

zuŜywający rocznie powyŜej 200 MWh 

licznik jednostrefowy, jednofazowy 

OSD ID 37 

 C1  – profil dla odbiorcy taryfy C, jednostrefowej 

 C2  – profil dla odbiorcy taryfy C, dwustrefowej 

 G1  – profil dla odbiorcy taryfy G, jednostrefowej 

 G2  – profil dla odbiorcy taryfy G, dwustrefowej 

 

 
 Wyodrębnienie i definicja profili obciąŜeń dla odbiorców profilowych 

Na podstawie zgromadzonego materiału statystycznego wyodrębniono dla 
kaŜdego OSD (z wyłączeniem OSD ID 37 i OSD ID 83) osiem standardowych profili 
obciąŜenia: A, B, C, D, E, F, G, H. Kryteria tworzenia tych profili przedstawiono w 
tabeli 1.3. 
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Tabela 1.3. Wykaz profili obciąŜeń dla odbiorców profilowych [oprac. wł.]. 

Nazwa profilu  Zakwalifikowani odbiorcy 

Profil A 

Odbiorcy grupy G11 spełniający warunki: 
• odbiorcy bytowo – komunalni, 
• licznik jednostrefowy, 
• jednofazowy 

Profil B 

Odbiorcy grupy G11 spełniający warunki: 
• odbiorcy bytowo – komunalni, 
• licznik jednostrefowy, 
• trójfazowy 

Profil C 

Odbiorcy grupy G12 spełniający warunki: 
• odbiorcy bytowo – komunalni, 
• licznik dwustrefowy, 
• jednofazowy 

Profil D 

Odbiorcy grupy G12 spełniający warunki: 
• odbiorcy bytowo – komunalni, 
• licznik dwustrefowy, 
• trójfazowy 

Profil E 

Odbiorcy grupy C11 spełniający warunki: 
• lokal usługowy, 
• licznik jednostrefowy, 
• jednofazowy 

Profil F 

Odbiorcy grupy C11 spełniający warunki: 
• lokal usługowy, 
• licznik jednostrefowy, 
• trójfazowy 

Profil G 

Odbiorcy grupy C12a spełniający warunki: 
• lokal usługowy, 
• licznik dwustrefowy (szczyt i poza szczytowe). 

Profil H 

Odbiorcy grupy C12b spełniający warunki: 
• lokal usługowy, 
• licznik dwustrefowy (dzień i noc). 
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 Metodologia analizy zmienności obciąŜeń dla odbiorców profilowych 

ObciąŜenie w czasie odbiornika mocą elektryczną jest uwarunkowane jego 
przeznaczeniem i rytmem pracy człowieka, który go obsługuje i/lub uŜytkuje. Biorąc 
pod uwagę zbiór odbiorników o tym samym przeznaczeniu lub zbiór odbiorników 
o róŜnych przeznaczeniach, lecz słuŜących do wytworzenia danego produktu moŜna 
określić je wspólnym mianem grupy odbiorów. Przebieg obciąŜenia odbioru moŜna 
rozpatrywać jako funkcję losową zmiennej losowej jego obciąŜenia. Przebieg 
obciąŜenia systemu elektroenergetycznego powstaje w wyniku superpozycji 
poszczególnych przebiegów obciąŜeń jego odbiorów składowych i stanowi sumę 
składowych funkcji losowych. Trzeba przy tym podkreślić, Ŝe są to funkcje mające 
tylko jedną realizację w ciągu rozpatrywanego przedziału czasu, są ponadto 
skorelowane i podlegają w ciągu roku przyrostowi, który równieŜ jest zmienną losową. 

Na funkcje obciąŜenia odbiorów składowych systemu, a zatem równieŜ i na 
funkcję obciąŜenia systemu wywierają wpływ czynniki nieprzypadkowe: 

− połoŜenie geograficzne rozpatrywanego obszaru (klimat, zmiany kąta padania 
promieni słonecznych, zmiany momentów wschodu i zachodu słońca), 

− cechy systemu elektroenergetycznego, z których najwaŜniejsze: struktura odbiorów, 
dynamika rozwoju gospodarczego, ustawowa długość dnia pracy oraz system zmian 
roboczych obowiązujący w danym kraju. 

Wymienione czynniki o charakterze nieprzypadkowym stanowią zespół cech 
decydujący o przebiegu obciąŜenia systemu w sensie średniej procesu. Na przebieg 
funkcji obciąŜenia systemu mają równieŜ wpływ czynniki losowe takie jak: zmiany 
temperatury, opady, prędkości wiatru, awarie urządzeń odbiorczych, zmiany struktury 
odbiorów itp. Warto zwrócić uwagę, Ŝe wpływ losowych czynników meteorologicznych 
na przebieg obciąŜenia systemu elektroenergetycznego ma związek z ogólnym 
charakterem klimatu rozpatrywanego obszaru i ze sposobem ogrzewania pomieszczeń. 
Wobec tego, czynniki te naleŜy uwzględniać łącznie z cechami klimatu i strukturą grup 
odbiorów. 

Przebieg obciąŜenia systemu elektroenergetycznego ma charakter zjawiska 
przyrodniczego. Dzieje się tak dlatego, Ŝe w miarę rozwoju elektryfikacji coraz większa 
część produkcyjnej, a w pewnej mierze równieŜ nieprodukcyjnej działalności człowieka 
związana jest z zapotrzebowaniem mocy i energii elektrycznej. 

Rytm Ŝycia ludności, związek tego rytmu ze zmiennością pór roku, tradycje 
i zwyczaje oraz charakter wykonywanej przez ludzi pracy regulującej rytm dnia 
roboczego i świątecznego uwydatniają się w przebiegu obciąŜenia systemu i są główną 
przyczyną zjawiska zwanego zmiennością obciąŜenia. 

W literaturze [Dob_02] zdefiniowano trzy podstawowe wielkości 
wykorzystywane w analizie zmienności: 

− stopień – iloraz róŜnych wartości tej samej wielkości, 
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− wskaźnik – iloraz wartości róŜnych funkcji tej samej zmiennej, 
− współczynnik – współczynnik proporcjonalności lub wykładnik a, b, c funkcji 

postaci np.  f(x) = a·x + b·xc, które mają zasadnicze znaczenie w opisie wielkości 
techniczno-ekonomicznych w gospodarce elektroenergetycznej. 

Zgodnie z taką konwencją określono zestaw stopni jako wielkości 
charakteryzujących zmienność obciąŜenia. Ich klasyfikacja realizowana jest według 
rodzaju wielkości podstawowej (licznika ilorazu) oraz według wielkości odniesienia 
(mianownika ilorazu).  

Według wielkości odniesienia rozróŜnia się: 
− stopień wyrównania – wielkość wyraŜona w jednostkach obciąŜenia średniego, 
− stopień obciąŜenia – wielkość wyraŜona w jednostkach obciąŜenia szczytowego,  
− stopień wyzyskania – wielkość wyraŜona w jednostkach mocy zainstalowanej. 

Według wielkości podstawowej (licznika stopnia) rozróŜnia się między innymi: 
− chwilowy stopień – dla obciąŜenia chwilowego, 
− średni stopień – dla obciąŜenia średniego, 
− szczytowy stopień – dla obciąŜenia szczytowego, 
− stopień obciąŜenia najmniejszego – dla obciąŜenia najmniejszego. 

Dysponując dobowym godzinowym przebiegiem obciąŜenia typowego profilu 
łatwo moŜna zauwaŜyć, Ŝe między poszczególnymi wielkościami zachodzi związek: 

 ddddśrd

T

dd TSmTPdttPA
d

=== ∫
0

)(  (1.1) 

przy czym: 

Pd(t)  – moc chwilowa w godzinie t dla t = 1 … 24, 

Pd śr  – moc średnia w dobie, 

Ad  – praca dobowa, 

md  – dobowy stopień obciąŜenia, 

Sd  – dobowe obciąŜenie szczytowe, 

Td  – czas doby, 

Pdśr  – dobowe obciąŜenie średnie. 

We wzorze tym md definiuje się jako średni dobowy stopień obciąŜenia. 
Z przekształcenia wzoru (1.1) wynika, Ŝe: 

 
d
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d
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A
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Średni dobowy stopień obciąŜenia md pozwala wyznaczyć charakter przebiegu 
obciąŜenia analizowanych odbiorów energii elektrycznej w określonej dobie roku. DuŜa 
wartość md charakteryzuje odbiory o bardziej równomiernym dobowym przebiegu 
obciąŜenia, natomiast mała dotyczy odbiorów o bardzo nierównomiernym dobowym 
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przebiegu obciąŜenia. 

Praca dobowa Ad przedstawia pole powierzchni wyznaczonej przez funkcję 
Pd(t) = f(t) w przedziale czasowym 0 ≤ t ≤ Td. W celu ustalenia miejsca, które zajmuje 
rozwaŜany odbiór w dobowym wykresie obciąŜeń systemu elektroenergetycznego, jak 
równieŜ w celu zróŜnicowania wartości pobieranej energii elektrycznej w zaleŜności od 
chwili jej pobierania, wprowadza się podział dobowego wykresu obciąŜeń na poziome 
warstwy i pionowe słupy, co ma między innymi odzwierciedlenie w taryfach poprzez 
ustalenie podziału jedno i wielostrefowego na osi czasu oraz stref szczytowych 
i pozaszczytowych (nocnej i dziennej) na osi mocy. 

Dobową zmienność obciąŜenia odbioru moŜna scharakteryzować przy pomocy 
trzech grup stopni obciąŜenia, uwzględniających jako wielkość odniesienia średnie 
obciąŜenie dobowe Pd śr oraz Sd i Pdi. 

Stopnie obciąŜenia, które za wielkość odniesienia przyjmują Pdśr, określa się 
mianem dobowych stopni wyrównania. 

Chwilowy, dobowy stopień wyrównania ld(t) wyznacza się w sposób 
następujący: 

 
śr

d
d P

tP
tl
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)( =  (1.3) 

Podobnie, stopnie obciąŜenia oparte na dobowym obciąŜeniu szczytowym Sd, 
przyjętym za wielkość odniesienia nazywane są dobowymi stopniami obciąŜenia. 

Chwilowy, dobowy stopień obciąŜenia md(t) moŜna określić zgodnie 
z zaleŜnością: 
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Stopnie obciąŜenia opisujące zmienność obciąŜeń dobowych względem mocy 
zainstalowanej Pdi zwane są dobowymi stopniami wyzyskania. 

Chwilowy, dobowy stopień wyzyskania nd(t) określa się zgodnie ze wzorem: 
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Między powyŜszymi stopniami obciąŜenia istnieją następujące związki: 
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PoniŜej na rysunkach od rys. 1.1 do rys. 1.8 zaprezentowano wartości 
wskaźników zmienności obciąŜenia wyznaczone dla pory letniej i zimowej (miesiące 
lipiec i grudzień) dla kaŜdego profilu obciąŜenia dla 16 OSD wyselekcjonowanych do 
badań. Komplet stablicowanych wskaźników oraz maksymalne, minimalne i średnie 
względne wartości obciąŜenia zawarto na płycie CD (\Wyniki-Profile ) w postaci 
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załącznika sporządzonego w arkuszu kalkulacyjnym. 

W celu zapewnienia czytelności prezentowanych charakterystyk oraz zestawień 
tablicowych przyjęto uproszczenia w nazewnictwie Operatorów Systemów 
Dystrybucyjnych według poniŜszej notacji: 

 

OSD ID 43 OSD-1 

OSD ID 99 OSD-2 

OSD ID 45 OSD-3 

OSD ID 59 OSD-4 

OSD ID 32 OSD-5 

OSD ID 04 OSD-6 

OSD ID 44 OSD-7 

OSD ID 97 OSD-8 

OSD ID 17 OSD-9 

OSD ID 98 OSD-10 

OSD ID 86 OSD-11 

OSD ID 65 OSD-12 

OSD ID 88 OSD-13 

OSD ID 89 OSD-14 

OSD ID 10 OSD-15 

OSD ID 71 OSD-16 

OSD ID 35 OSD-17 

OSD ID 57 OSD-18 
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Rys. 1.1. Wyznaczone stopnie obciąŜenia dla badanych profili dla poszczególnych OSD 

w dzień roboczy lipca [oprac. wł.]. 

 

 

Rys. 1.2. Wyznaczone stopnie obciąŜenia dla badanych profili dla poszczególnych OSD 

w dzień roboczy grudnia [oprac. wł.]. 
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Rys. 1.3. Wyznaczone stopnie obciąŜenia dla badanych profili dla poszczególnych OSD 

dla sobót w lipcu [oprac. wł.]. 

 

 

 

Rys. 1.4. Wyznaczone stopnie obciąŜenia dla badanych profili dla poszczególnych OSD 

dla sobót w grudniu [oprac. wł.]. 
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Rys. 1.5. Wyznaczone stopnie obciąŜenia dla badanych profili dla poszczególnych OSD 

dla niedziel w lipcu [oprac. wł.]. 

 

 

Rys. 1.6. Wyznaczone stopnie obciąŜenia dla badanych profili dla poszczególnych OSD 

dla niedziel w grudniu [oprac. wł.]. 
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Rys. 1.7. Wyznaczone stopnie obciąŜenia dla badanych profili dla poszczególnych OSD 

dla dni świątecznych w lipcu [oprac. wł.]. 

 

 

Rys. 1.8. Wyznaczone stopnie obciąŜenia dla badanych profili dla poszczególnych OSD 

dla dni świątecznych w grudniu [oprac. wł.]. 
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Rys. 1.9. Względne przebiegi zmienności typowych profili obciąŜeń typu A dla 

poszczególnych OSD dla dni roboczych w lipcu [oprac. wł.]. 

 

Rys. 1.10. Względne przebiegi zmienności typowych profili obciąŜeń typu A dla 

poszczególnych OSD dla dni roboczych w grudniu [oprac. wł.]. 
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Rys. 1.11. Względne przebiegi zmienności typowych profili obciąŜeń typu A dla 

poszczególnych OSD dla sobót w lipcu [oprac. wł.]. 

 

 

Rys. 1.12. Względne przebiegi zmienności typowych profili obciąŜeń typu A dla 

poszczególnych OSD dla sobót w grudniu [oprac. wł.]. 
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Rys.1.13.Względne przebiegi zmienności typowych profili obciąŜeń typu A dla 

poszczególnych OSD dla niedziel w lipcu [oprac. wł.]. 

 

Rys. 1.14.Względne przebiegi zmienności typowych profili obciąŜeń typu A dla 

poszczególnych OSD dla niedziel w grudniu [oprac. wł.]. 
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Rys. 1.15.Względne przebiegi zmienności typowych profili obciąŜeń typu A dla 

poszczególnych OSD dla dni świątecznych w lipcu [oprac. wł.]. 

 

Rys. 1.16.Względne przebiegi zmienności typowych profili obciąŜeń typu A dla 

poszczególnych OSD dla dni świątecznych w grudniu [oprac. wł.]. 
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Rys. 1.17. Względne przebiegi zmienności typowych profili obciąŜeń typu B dla 

poszczególnych OSD dla dni roboczych w lipcu [oprac. wł.]. 

 

Rys. 1.18. Względne przebiegi zmienności typowych profili obciąŜeń typu B dla 

poszczególnych OSD dla dni roboczych w grudniu [oprac. wł.]. 
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Rys. 1.19. Względne przebiegi zmienności typowych profili obciąŜeń typu B dla 

poszczególnych OSD dla sobót w lipcu [oprac. wł.]. 

 

Rys. 1.20. Względne przebiegi zmienności typowych profili obciąŜeń typu B dla 

poszczególnych OSD dla sobót w grudniu [oprac. wł.]. 

Soboty w lipcu
Profil obciąŜenia typu B

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

Godz [h]

P
d/

A
d

OSD-2

OSD-3

OSD-5

OSD-6

OSD-7

OSD-8

OSD-9

OSD-11

OSD-14

OSD-17

UŚREDNIONY

Soboty w grudniu
Profil obciąŜenia typu B

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

Godz [h]

P
d/

A
d

OSD-2

OSD-3

OSD-5

OSD-6

OSD-7

OSD-8

OSD-9

OSD-11

OSD-14

OSD-17

UŚREDNIONY



Raport I Projektu: Wzmocnienie nadzoru regulatora nad sektorem energii 

 Strona 28 

Rys. 1.21. Względne przebiegi zmienności typowych profili obciąŜeń typu B dla 

poszczególnych OSD dla niedziel w lipcu [oprac. wł.]. 

 

Rys. 1.22. Względne przebiegi zmienności typowych profili obciąŜeń typu B dla 

poszczególnych OSD dla niedziel w grudniu [oprac. wł.]. 
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Rys. 1.23. Względne przebiegi zmienności typowych profili obciąŜeń typu B dla 

poszczególnych OSD dla dni świątecznych w lipcu [oprac. wł.]. 

 

Rys. 1.24. Względne przebiegi zmienności typowych profili obciąŜeń typu B dla 

poszczególnych OSD dla dni świątecznych w grudniu [oprac. wł.]. 
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Rys. 1.25. Względne przebiegi zmienności typowych profili obciąŜeń typu C dla 

poszczególnych OSD dla dni roboczych w lipcu [oprac. wł.]. 

 

 

Rys. 1.26. Względne przebiegi zmienności typowych profili obciąŜeń typu C dla 

poszczególnych OSD dla dni roboczych w grudniu [oprac. wł.]. 
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Rys.1.4.27. Względne przebiegi zmienności typowych profili obciąŜeń typu C dla 

poszczególnych OSD dla sobót w lipcu [oprac. wł.]. 

 

 

 

Rys. 1.28. Względne przebiegi zmienności typowych profili obciąŜeń typu C dla 

poszczególnych OSD dla sobót w grudniu [oprac. wł.]. 
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Rys. 1.29. Względne przebiegi zmienności typowych profili obciąŜeń typu C dla 

poszczególnych OSD dla niedziel w lipcu [oprac. wł.]. 

 

Rys. 1.30. Względne przebiegi zmienności typowych profili obciąŜeń typu C dla 

poszczególnych OSD dla niedziel w grudniu [oprac. wł.]. 
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Rys. 1.31. Względne przebiegi zmienności typowych profili obciąŜeń typu C dla 

poszczególnych OSD dla dni świątecznych w lipcu [oprac. wł.]. 

 

Rys. 1.32. Względne przebiegi zmienności typowych profili obciąŜeń typu C dla 

poszczególnych OSD dla dni świątecznych w grudniu [oprac. wł.]. 
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Rys. 1.33. Względne przebiegi zmienności typowych profili obciąŜeń typu D dla 

poszczególnych OSD dla dni roboczych w lipcu [oprac. wł.]. 

 

Rys. 1.34. Względne przebiegi zmienności typowych profili obciąŜeń typu D dla 

poszczególnych OSD dla dni roboczych w grudniu [oprac. wł.]. 
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Rys. 1.35. Względne przebiegi zmienności typowych profili obciąŜeń typu D dla 

poszczególnych OSD dla sobót w lipcu [oprac. wł.]. 

 

Rys. 1.36. Względne przebiegi zmienności typowych profili obciąŜeń typu D dla 

poszczególnych OSD dla sobót w grudniu [oprac. wł.]. 
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Rys. 1.37. Względne przebiegi zmienności typowych profili obciąŜeń typu D dla 

poszczególnych OSD dla niedziel w lipcu [oprac. wł.]. 

 

 

Rys. 1.38. Względne przebiegi zmienności typowych profili obciąŜeń typu D dla 

poszczególnych OSD dla niedziel w grudniu [oprac. wł.]. 
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Rys. 1.39. Względne przebiegi zmienności typowych profili obciąŜeń typu D dla 

poszczególnych OSD dla dni świątecznych w lipcu [oprac. wł.]. 

 

Rys. 1.40. Względne przebiegi zmienności typowych profili obciąŜeń typu D dla 

poszczególnych OSD dla dni świątecznych w grudniu [oprac. wł.]. 
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Rys. 1.41. Względne przebiegi zmienności typowych profili obciąŜeń typu E dla 

poszczególnych OSD dla dni roboczych w lipcu [oprac. wł.]. 

 

Rys. 1.42. Względne przebiegi zmienności typowych profili obciąŜeń typu E dla 

poszczególnych OSD dla dni roboczych w grudniu [oprac. wł.]. 
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Rys. 1.43. Względne przebiegi zmienności typowych profili obciąŜeń typu E dla 

poszczególnych OSD dla sobót w lipcu [oprac. wł.]. 

 

Rys. 1.44. Względne przebiegi zmienności typowych profili obciąŜeń typu E dla 

poszczególnych OSD dla sobót w grudniu [oprac. wł.]. 
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Rys. 1.45. Względne przebiegi zmienności typowych profili obciąŜeń typu E dla 

poszczególnych OSD dla niedziel w lipcu [oprac. wł.]. 

 

Rys. 1.46. Względne przebiegi zmienności typowych profili obciąŜeń typu E dla 

poszczególnych OSD dla niedziel w grudniu [oprac. wł.]. 
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Rys. 1.47. Względne przebiegi zmienności typowych profili obciąŜeń typu C dla 

poszczególnych OSD dla dni świątecznych w lipcu [oprac. wł.]. 

 

Rys. 1.48. Względne przebiegi zmienności typowych profili obciąŜeń typu E dla 

poszczególnych OSD dla dni świątecznych w grudniu [oprac. wł.]. 
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Rys. 1.49. Względne przebiegi zmienności typowych profili obciąŜeń typu F dla 

poszczególnych OSD dla dni roboczych w lipcu [oprac. wł.]. 

 

Rys. 1.50. Względne przebiegi zmienności typowych profili obciąŜeń typu F dla 

poszczególnych OSD dla dni roboczych w grudniu [oprac. wł.]. 
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Rys. 1.51. Względne przebiegi zmienności typowych profili obciąŜeń typu F dla 

poszczególnych OSD dla sobót w lipcu [oprac. wł.]. 

 

Rys. 1.52. Względne przebiegi zmienności typowych profili obciąŜeń typu F dla 

poszczególnych OSD dla sobót w grudniu [oprac. wł.]. 
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Rys. 1.53. Względne przebiegi zmienności typowych profili obciąŜeń typu F dla 

poszczególnych OSD dla niedziel w lipcu [oprac. wł.]. 

 

Rys. 1.54. Względne przebiegi zmienności typowych profili obciąŜeń typu F dla 

poszczególnych OSD dla niedziel w grudniu [oprac. wł.]. 
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Rys. 1.55. Względne przebiegi zmienności typowych profili obciąŜeń typu F dla 

poszczególnych OSD dla dni świątecznych w lipcu [oprac. wł.]. 

 

Rys. 1.56. Względne przebiegi zmienności typowych profili obciąŜeń typu F dla 

poszczególnych OSD dla dni świątecznych w grudniu [oprac. wł.]. 
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Rys. 1.57. Względne przebiegi zmienności typowych profili obciąŜeń typu G dla 

poszczególnych OSD dla dni roboczych w lipcu [oprac. wł.]. 

 

Rys. 1.58. Względne przebiegi zmienności typowych profili obciąŜeń typu G dla 

poszczególnych OSD dla dni roboczych w grudniu [oprac. wł.]. 
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Rys. 1.59. Względne przebiegi zmienności typowych profili obciąŜeń typu G dla 

poszczególnych OSD dla sobót w lipcu [oprac. wł.]. 

 

Rys. 1.60. Względne przebiegi zmienności typowych profili obciąŜeń typu G dla 

poszczególnych OSD dla sobót w grudniu [oprac. wł.]. 
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Rys. 1.61. Względne przebiegi zmienności typowych profili obciąŜeń typu G dla 

poszczególnych OSD dla niedziel w lipcu [oprac. wł.]. 

 

Rys. 1.62. Względne przebiegi zmienności typowych profili obciąŜeń typu G dla 

poszczególnych OSD dla niedziel w grudniu [oprac. wł.]. 

Niedziele w lipcu
Profil obciąŜenia typu G

0,015

0,025

0,035

0,045

0,055

0,065

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

Godz [h]

P
d/

A
d

OSD-1

OSD-2

OSD-3

OSD-4

OSD-5

OSD-6

OSD-7

OSD-8

OSD-9

OSD-10

OSD-11

OSD-12

OSD-13

OSD-14

OSD-17

UŚREDNIONY

Niedziele w grudniu
Profil obciąŜenia typu G

0,02

0,025

0,03

0,035

0,04

0,045

0,05

0,055

0,06

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

Godz [h]

P
d/

A
d

OSD-1

OSD-2

OSD-3

OSD-4

OSD-5

OSD-6

OSD-7

OSD-8

OSD-9

OSD-10

OSD-11

OSD-12

OSD-13

OSD-14

OSD-17

UŚREDNIONY



Raport I Projektu: Wzmocnienie nadzoru regulatora nad sektorem energii 

 Strona 49 

Rys. 1.63. Względne przebiegi zmienności typowych profili obciąŜeń typu G dla 

poszczególnych OSD dla dni świątecznych w lipcu [oprac. wł.]. 

 

Rys. 1.64. Względne przebiegi zmienności typowych profili obciąŜeń typu G dla 

poszczególnych OSD dla dni światecznych w grudniu [oprac. wł.]. 
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Rys. 1.65. Względne przebiegi zmienności typowych profili obciąŜeń typu H dla 

poszczególnych OSD dla dni roboczych w lipcu [oprac. wł.]. 

 

Rys. 1.66. Względne przebiegi zmienności typowych profili obciąŜeń typu H dla 

poszczególnych OSD dla dni roboczych w grudniu [oprac. wł.]. 
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Rys. 1.67. Względne przebiegi zmienności typowych profili obciąŜeń typu H dla 

poszczególnych OSD dla sobót w lipcu [oprac. wł.]. 

 

Rys. 1.68. Względne przebiegi zmienności typowych profili obciąŜeń typu H dla 

poszczególnych OSD dla sobót w grudniu [oprac. wł.]. 
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Rys. 1.69. Względne przebiegi zmienności typowych profili obciąŜeń typu H dla 

poszczególnych OSD dla niedziel w lipcu [oprac. wł.]. 

 

Rys. 1.70. Względne przebiegi zmienności typowych profili obciąŜeń typu H dla 

poszczególnych OSD dla niedziel w grudniu [oprac. wł.]. 
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Rys. 1.71. Względne przebiegi zmienności typowych profili obciąŜeń typu H dla 

poszczególnych OSD dla dni świątecznych w lipcu [oprac. wł.]. 

 

Rys.1.4.72. Względne przebiegi zmienności typowych profili obciąŜeń typu H dla 

poszczególnych OSD dla dni świątecznych w grudniu [oprac. wł.]. 
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 Wnioski 

Jednym ze wskaźników obiektywnie charakteryzujących dobową zmienność 
obciąŜenia jest opisany w punkcie 1.4 Raportu średni dobowy stopień obciąŜenia lub 
stopień wyrównania. Aby w sposób obiektywny moŜna było wysnuć tezę o bardziej lub 
mniej równomiernym dobowym przebiegu obciąŜenia naleŜałoby określić przedział 
zmienności dla godzinowych stopni obciąŜenia (lub wyrównania), który uznaje się za 
wystarczajacy by stwierdzić, iŜ jest to odchylenie niewpływające w istotnej mierze na 
kształt obciąŜenia dobowego. Chwilowe stopnie obciąŜenia (lub wyrównania) oscylują 
wokół jedności. Im większy rozrzut wokół wartości równej jeden, tym bardziej przebieg 
profili jest nierównomierny. Zbiór wszystkich wyznaczonych średnich dobowych stopni 
obciąŜenia dla badanych profili obciąŜeń załączono w postaci stabelaryzowanej na 
płycie CD natomiast w Raporcie przedstawiono prezentację graficzną wyników 
dotyczących wyłącznie charakterystycznych pór roku (letniej i zimowej). 

Na rysunkach od rys. 1.1 do rys. 1.8. zaprezentowano wykresy zmian wartości 
średnich stopni obciąŜenia określonych dla dni roboczych, sobót, niedziel i dni 
świątecznych w badanych porach roku. Stwierdzono, Ŝe profile obciąŜeń G i H cechują 
się największym wyrównaniem w stosunku do pozostałych profili. Analizując 
najmniejsze wartości średnich stopni obciąŜeń naleŜy zauwaŜyć, iŜ profil C osiąga 
minimalną wartość w bardzo wielu przypadkach spośród badanych: rys. 1.1, rys. 1.2, 
rys. 1.3 i rys. 1.5. JednakŜe równieŜ profil D cechuje się najmniejszymi wartościami 
spośród badanych, co zostało zobrazowane na rys. 1.4, rys. 1.6, rys. 1.7, rys. 1.8. Dla 
pozostałych profili wartości stopni obciąŜenia oscylują średnio w granicach od 0,6 do 
0,8 wartości średniego dobowego stopnia obciąŜenia. 

Na rysunkach od rys. 1.9 do rys. 1.72 przedstawiono prezentację graficzną 
zmian wartości względnych obciąŜeń typowych profili dla pory letniej i zimowej. Na 
kaŜdym wykresie zaprezentowano profil określony przez poszczególnych OSD oraz 
profil uśredniony. Uwzględnione zostały profile określone dla pory letniej i zimowej 
z podziałem na dni: roboczy, sobotę, niedzielę oraz dzień świąteczny. 

Na podstawie analizy wyznaczonych profili obciąŜeń moŜna sformułować 
następujące wnioski: 

Profile A, B, E, F dotyczą taryf jednostrefowych, które zazwyczaj nie wywierają 
istotnego wpływu u odbiorców na zwiększenie lub zmniejszenie zapotrzebowania na 
energię elektryczną. Nie stymulują więc zmian kształtu profili obciąŜeń. W związku 
z powyŜszym potwierdza się to w ich kształcie i wyznaczonych stopniach obciąŜenia, 
które są zbliŜone do siebie. Jedynie niektóre z nich mają kształt w niewielkim stopniu 
odmienny, co spowodowane moŜe być inną strukturą odbiorów na obszarze działania 
danego operatora OSD, a więc i inną strefą czasową oddziaływania. W przypadku 
profilu typu A są to dwa profile: OSD 1 (OSD ID 43) i OSD 6 (OSD ID 04), a dla 
profilu typu B dwa profile: OSD 6 (OSD ID 04) oraz OSD 8 (OSD ID 97). 

RównieŜ podobne efekty moŜna zaobserwować dla profili typu G i H. Odnoszą 
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się one do taryf dwustrefowych ale o ściśle określonych strefach oddziaływania. 
W przypadku profilu G dotyczy to strefy szczytowej i pozaszczytowej, a w przypadku 
profilu H strefy dziennej i nocnej. Przy tak ściśle określonych strefach oddziaływania, 
kształt profili i stopnie obciąŜenia w badanych OSD nie odbiegają znacząco od siebie. 
Jedynie profil typu H dla OSD 4 (OSD ID 59) nieznacznie róŜni się od pozostałych. 

Inaczej kształtuje się przebieg zmian profili obciąŜeń typu C i D. W tym 
przypadku dotyczy to odbiorców, którzy zakwalifikowani zostali do profili 
dwustrefowych ale bez określenia stref oddziaływania. Celem oddziaływania takiej 
grupy taryfowej jest stymulowanie kształtu obciąŜenia u odbiorcy poprzez odpowiednie 
oddziaływanie cenowe taryfy. Przesuwanie obciąŜeń ze stref, w których oferowana 
energia elektryczna jest droŜsza do stref, w których jej cena jest niŜsza. Wyraźne 
róŜnice w kształcie profili poszczególnych operatorów OSD mogą wynikać bądź to 
z ich odmiennych priorytetów kształtowania zapotrzebowania, bądź teŜ mogą 
świadczyć o nieumiejętnym kształtowaniu taryfy. Wyraźnie odmienne kształty profili 
posiadały odpowiednio dla profilu typu C dwaj operatorzy OSD 1 (OSD ID 43) i OSD 4 
(OSD ID 59), a dla profilu D: OSD 1 (OSD ID 43), OSD 8 (OSD ID 97) i OSD 11 
(OSD ID 86). 

Na rysunkach zamieszczono równieŜ uśrednione wartości średniego dobowego 
stopnia obciąŜenia dla poszczególnych profili. Większość stopni zawiera się 
w granicach od 0,7 i powyŜej. W jednym tylko przypadku dla niedzieli w porze letniej 
wartość stopnia obciąŜenia dla profilu D znacząco odbiega od pozostałych. 
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2. Charakterystyka i zestawienie zainstalowanych u odbiorców liczników energii 
elektrycznej 

 Zakres danych otrzymanych od Operatorów Systemów Dystrybucyjnych 

Dane dotyczące urządzeń pomiarowych zainstalowanych u odbiorców, zostały 
opracowane na podstawie informacji otrzymanych od osiemnastu operatorów systemów 
dystrybucyjnych (OSD). Dla wszystkich OSD przygotowano i rozesłano standardowy 
szablon (przygotowany w postaci arkusza kalkulacyjnego), w którym naleŜało podać 
rodzaj grupy taryfowej oraz wyodrębnić wewnątrz tych grup typy zainstalowanych 
urządzeń pomiarowych w odniesieniu do daty ich produkcji oraz roku ostatniej 
legalizacji.  

Jedenastu OSD dostarczyło szczegółowe dane dotyczące typów urządzeń 
pomiarowych w poszczególnych grupach taryfowych, natomiast trzech w głównych, 
nadrzędnych grupach taryfowych.  

Czterech OSD nie dostarczyło Ŝadnych danych lub teŜ informacji pozwalających 
na zaszeregowanie poszczególnych typów urządzeń pomiarowych do odpowiednich 
grup taryfowych. Trzy z tych przedsiębiorstw dostarczyły ogólne dane informujące 
o planowanych wymianach legalizacyjnych liczników w poszczególnych grupach 
taryfowych w latach 2008 – 2017, natomiast oddział jednego z przedsiębiorstw 
informacje o planowanych wymianach legalizacyjnych w latach 2008-2020 liczników 
jednofazowych i trójfazowych, bez podania podziału na grupy taryfowe. W ogólnych 
rozwaŜaniach ilość liczników przewidzianych do wymiany została potraktowana jako 
całkowita ilość urządzeń pomiarowych zainstalowanych u danego OSD. 

Jedno przedsiębiorstwo (ZEW–T Dystrybucja Sp. z o.o., OSD-12) nie 
dostarczyło Ŝadnych informacji. 

Zakres uzyskanych od OSD informacji odnoszących się do zainstalowanych 
urządzeń pomiarowych zestawiono w tabeli 2.1. W celu zwiększenia czytelności 
wykresów oraz tabel, poszczególnym OSD nadano oznaczenia kodowe składające się 
z oznaczenia OSD oraz kolejnego numeru porządkowego X. W przypadku OSD Energa 
Operator S.A. z uwagi na częściowe dane dotyczące jednego z jego oddziałów, 
oddziałowi temu nadano dodatkowe oznaczenie literowe.  

Łączna liczba sklasyfikowanych liczników energii elektrycznej (czyli takich, 
których cechy i parametry techniczne moŜna było ustalić na podstawie otrzymanych 
danych) wynosi 10 701,3  tyś szt., w tym liczników indukcyjnych 9 986,1 tyś. szt., co 
stanowi 93,3 %, a liczników statycznych (elektronicznych) 715,1 tyś. szt. co, stanowi 
6,7 % wszystkich sklasyfikowanych urządzeń pomiarowych. Niesklasyfikowane 
urządzenia pomiarowe stanowią jednak znikomy odsetek wszystkich urządzeń 
pomiarowych. RównieŜ z uwagi na niewielką liczbę liczników posiadających cechy 
legalizacyjne nadane przed 1983 rokiem. Prezentowane dane dotyczą urządzeń 
pomiarowych, które posiadają cechy legalizacyjne nadane w latach 1983–2007 (25 lat).  
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Graficzne przedstawienie ilości urządzeń pomiarowych zainstalowanych 
u poszczególnych OSD zaprezentowane zostało na rysunku 2.1. Całkowita ich liczba, 
z uwzględnieniem ilości liczników przewidzianych do wymiany, wynosi 13 511,9 tyś. 

 

Tabela 2.1. Zestawienie zakresu informacji otrzymanych od OSD dotyczących 
 liczników energii elektrycznej [oprac wł.] 

Ilość liczników 

Nazwa OSD Oznaczenie  Zakres danych 
indukcyjnych  statycznych  

OSD ID 40 OSD-1 

Dane dotyczące dat legalizacji 
liczników w rozbiciu na główne  

grupy taryfowe. Brak danych 
o roku produkcji. 

2 133 082 123 150 

OSD ID 50 OSD-2 

Dane dotyczące dat legalizacji 
liczników w rozbiciu na 

poszczególne  grupy taryfowe. 
Brak danych o roku produkcji 

974 810 214 201 

OSD ID 51 OSD-2a 

Tylko informacja o planowanych 
wymianach legalizacyjnych 

w latach 2008-2020 liczników 
jednofazowych i trójfazowych 

635 020 

OSD ID 41 OSD-3 

Dane dotyczące dat legalizacji 
liczników w rozbiciu na 

poszczególne  grupy taryfowe. 
Brak danych o roku produkcji 

480 028 2 772 

OSD ID 08 OSD-4 

Tylko informacja o planowanych 
wymianach legalizacyjnych 

w latach 2008-201 
 w poszczególnych  grupach 

taryfowych 

913 513 

OSD ID 15 OSD-5 

Tylko informacja o planowanych 
wymianach legalizacyjnych 

w latach 2008-2017 
w poszczególnych  grupach 

taryfowych 

1 261 850 

OSD ID 88. OSD-6 

Dane dotyczące dat legalizacji 
liczników w rozbiciu na główne  

grupy taryfowe. Brak danych 
o roku produkcji 

2 155 413 134 177 

OSD ID 06 OSD-7 

Dane dotyczące dat legalizacji 
liczników w rozbiciu na 

poszczególne  grupy taryfowe. 
Brak danych o roku produkcji 

434 167 69 189 

OSD ID 76 OSD-8 

Dane dotyczące dat legalizacji 
liczników w rozbiciu na 

poszczególne  grupy taryfowe. 
Brak danych o roku produkcji 

770 474 104 045 

OSD ID 13 OSD-9 

Dane dotyczące dat legalizacji 
liczników w rozbiciu na 

poszczególne  grupy taryfowe. 
Brak danych o roku produkcji 

715 257 10 229 

OSD ID 66 OSD-10 

Dane dotyczące dat legalizacji 
liczników w rozbiciu na główne  

grupy taryfowe. 
Brak danych o roku produkcji 

565 738 27 066 

OSD ID 25 OSD-11 

Dane dotyczące dat legalizacji 
liczników w rozbiciu na 

poszczególne  grupy taryfowe. 
Brak danych o roku produkcji 

605 644 15 108 
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Ilość liczników 

Nazwa OSD Oznaczenie  Zakres danych 
indukcyjnych  statycznych  

OSD ID 59 
 OSD-12 Brak danych - - 

OSD ID 52 OSD-13 

Dane dotyczące dat legalizacji 
liczników w rozbiciu na 

poszczególne  grupy taryfowe. 
Brak danych o roku produkcji 

410 986 3 377 

OSD ID 29. OSD-14 

Dane dotyczące dat legalizacji 
liczników w rozbiciu na 

poszczególne  grupy taryfowe. 
Brak danych o roku produkcji 

734 076 11 385 

OSD ID 67. OSD-15 
Dane dotyczące dat legalizacji 

liczników w rozbiciu na 
poszczególne  grupy taryfowe.  

311 60 

OSD ID 91 OSD-16 
Dane dotyczące dat legalizacji 

liczników w rozbiciu na 
poszczególne  grupy taryfowe.  

63 95 

OSD ID 26 OSD-17 
Dane dotyczące dat legalizacji 

liczników w rozbiciu na 
poszczególne  grupy taryfowe.  

5 596 194 

OSD ID 65. OSD-18 

Dane dotyczące dat legalizacji 
liczników w rozbiciu na 

poszczególne  grupy taryfowe. 
Brak danych o roku produkcji 

764 98 

  SUMA: 9 986 409 715 146 

 

Rys. 2.1. Graficzne przedstawienie ilości liczników zainstalowanych 
u poszczególnych OSD [oprac wł.]. 

Ilość liczników 
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 Na podstawie analizy statystycznej dotyczącej ilości liczników zainstalowanych 
u wszystkich OSD stwierdzono, iŜ wartość średnia ilości liczników zainstalowanych 
u pojedynczego OSD wynosi 794,8 tyś. szt., natomiast mediana 620,7 tyś. szt. Analiza 
ta, została przeprowadzona z uwzględnieniem całkowitej liczby liczników 
podlegających wymianie w OSD ID 51. 

 Histogram obrazujący liczbę OSD w zaleŜności od ilości zainstalowanych 
urządzeń pomiarowych, przy przyjęciu przedziału równego 500 tyś. sztuk, 
przedstawiony został na rys. 2.2. Najwięcej OSD (7) stanowi grupę operatorów z liczbą 
zainstalowanych liczników pomiędzy 500 tyś. a 1 milionem. Następną grupę (6), 
stanowią OSD z ilością liczników poniŜej 500 tyś, przy czym są to operatorzy 
z relatywnie bardzo małą liczbą urządzeń pomiarowych rzędu kilkuset sztuk. Dwóch 
OSD posiada ilość zainstalowanych liczników powyŜej 2 milionów sztuk. 

 

Rys. 2.2. Histogram ilości OSD w zaleŜności od liczby 
zainstalowanych liczników [oprac wł.]. 

 

 Podział i klasyfikacja urządzeń pomiarowych ze względu na ich cechy 

i parametry techniczne 

Dane dotyczące urządzeń pomiarowych zainstalowanych u odbiorców zostały 
generalnie podzielone na 2 grupy: liczniki energii elektrycznej indukcyjne (z organem 
ruchomym) oraz liczniki energii elektrycznej elektroniczne (statyczne) – wewnątrz tej 

Liczba liczników energii 
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cz
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D
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grupy ujęte zostały takŜe liczniki z liczydłem elektromechanicznym. W przypadku 
pierwszej grupy informacja o zuŜytej/pobranej energii elektrycznej przechowywana jest 
i wskazywana za pomocą liczydła mechanicznego, w drugim zaś przypadku 
prezentowana jest na wyświetlaczu LCD, a przechowywana w pamięci nieulotnej 
licznika. 

Jak zostało juŜ wymienione, średni procentowy udział liczników statycznych 
w grupie wszystkich sklasyfikowanych liczników wynosi w przybliŜeniu 7 %. 
Szczegółowe dane określające względny procentowy udział liczników elektronicznych 
u poszczególnych OSD zaprezentowane zostały na rysunku 2.3. Największy odsetek 
(powyŜej 10 %) tego typu liczników posiada 6 OSD, przy czym w przypadku OSD ID 
91, udział ten jest dominujący i wynosi 60 %. JednakŜe ze względu na małą 
bezwzględną liczbę zainstalowanych liczników, ten OSD stanowi wyjątek i nie wpływa 
w znacznym stopniu na wartość średnią udziału liczników statycznych w analizowanym 
zbiorze OSD. 

Dopełnienie do 100 % stanowi liczbę urządzeń pomiarowych indukcyjnych 
zainstalowanych u poszczególnych OSD. 

 

 

Rys. 2.3. Zestawienie procentowego udziału liczników elektronicznych 
u poszczególnych OSD [oprac wł.]. 

 

Wewnątrz grup liczników indukcyjnych oraz statycznych wprowadzony został 
podział uwzględniający cechy i parametry techniczne liczników: 
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a) Liczniki indukcyjne: 

 - jednofazowe 

  - jednotaryfowe 
  - dwutaryfowe 
 - trójfazowe 
  - pośrednie 

  - bezpośrednie 
   - jednotaryfowe 
   - dwutaryfowe 
    - do pomiaru energii czynnej 
    - do pomiaru energii biernej 
    - ze wskaźnikiem mocy maksymalnej 
    - z wyjściem impulsowym 
    - z rejestratorem energii i mocy 

 

b) Liczniki elektroniczne: 

 - jednofazowe 

 - trójfazowe 
  - pośrednie 

  - bezpośrednie 
   - jednotaryfowe 
   - wielotaryfowe 
    - do pomiaru energii czynnej 
    - do pomiaru energii czynnej i biernej 
    - czterokwadrantowe 

     - z rejestracją profilu mocy 

      - z komunikacją 
 

Poszczególne typy liczników zagregowane zostały do poszczególnych grup 
przyłączeniowych i taryfowych (np. II A23, V C11, itp.) oraz zestawione według dat ich 
ostatniej legalizacji.  

PoniewaŜ wielu OSD, oprócz powszechnie stosowanych grup taryfowych 
stosuje równieŜ odrębne indywidualne grupy taryfowe, po analizie ich taryf, została 
przyjęta następująca hierarchiczna klasyfikacja mająca na celu przyporządkowanie ich 
do najbliŜej im odpowiadających powszechnie stosowanych grup taryfowych 
– tabela 2.2. 
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Tabela 2.2. Klasyfikacja grup taryfowych [oprac wł.]. 

Grupa 
przył ączeniowa 

Grupa taryfowa 
główna 

Grupa 
taryfowa 

Podgrupa 
taryfowa Taryfy indywidualne 

A21   

A22   
II 
 

Un < 110 kV 
Axx 

A23 A24  

B21   

B22   

B23   

III 
 

1 kV ≤ Un < 110 kV 
Bxx 

B11   

C21  P21 

  

C22a  C22 

C22b C22w 

IV 
 

Un < 1 kV oraz 
P > 40 kW lub 

In > 63A 

C2x 

C23   

C11  C11o, P11, C11p 

 C11a  

 C11b  

C12  D12, C13, C12o 

 C12a C12ap 

V 
 

Un < 1 kV oraz 
P < 40kW lub 

In < 63 A 

C1x 

 C12b C12w, C12bp, C12NW, 
C12WW 

G11  G11p, S11c, S11g 
Bez względu na 

napięcie Gxx 
G12  G12p, G12w 

 

 

2.2.1. Liczniki indukcyjne 

Główny podział występujący w grupie liczników indukcyjnych, to podział na 
liczniki jednofazowe i trójfazowe. Dominującym typem liczników jednofazowych 
pośród liczników zainstalowanych u poszczególnych OSD są liczniki jednotaryfowe 
typu A52 (rys. 2.4 a) o prądzie bazowym 10 A (40 A) i liczniki dwutaryfowe A52c oraz 
pochodne obu tych typów: A52d, A52cd wyposaŜone w blokadę ruchu wstecznego 
liczydła oraz liczniki o zwiększonej trwałej przeciąŜalności prądowej. Inne rodziny 
liczników jednofazowych występujące w tej grupie to m.in. A53, A5, A8 – rys. 2.5 b), 
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CM100, 2CM-4, A49U1T. 

 

 

                            

 

 

Rys. 2.4. Licznik indukcyjne jednofazowe: a) jednostrefowy A52d, 
b) dwustrefowy 6A8d [Apa_08]. 

 

Największą grupę liczników indukcyjnych trójfazowych spośród danych 
przesłanych przez poszczególnych OSD, stanowią liczniki typu głównego szeregu C52 
produkcji PAFAL – rys. 2.5 a). Typoszereg ten obejmuje zarówno liczniki do pomiarów 
bezpośrednich o prądach bazowych 10 (40) A, 20 (80) A, 25 (100) A i napięciu 
znamionowym 220 V lub 230 V jak i do pomiarów pośrednich i półpośrednich (C52a), 
o prądach znamionowych 1 (1,25) A, 5 (6,25 A) i napięciach 100, 220 i 230 V. Liczniki 
te wykonywane są jako jedno i dwutaryfowe.  

Rozliczenia za pobraną energię elektryczną w niektórych grupach taryfowych 
obejmują takŜe opłaty wyznaczane na podstawie ilości zarejestrowanej energii biernej 
oraz przekroczeń mocy umownej. Do tego typu rozliczeń przystosowane są liczniki 
typów C52b, C52ab umoŜliwiające pomiar energii biernej oraz C52e, C52p 
wyposaŜone w mechaniczny lub elektroniczny wskaźnik przekroczenia mocy. 
Stosowane są równieŜ liczniki typu C52r wyposaŜone w elektroniczny rejestrator mocy 
i energii. Część liczników tego typu posiada dodatkowo wbudowany nadajnik impulsów 
(C52g, C52i). 

Inne typoszeregi liczników indukcyjnych w głównej mierze jedno 
i dwutaryfowych, zainstalowanych u OSD to: C3, C5, DV616, C114UR1, T3, 
MM2000. 

a) b) 
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Rys. 2.5. Liczniki trójfazowe szeregu C52: a) dwutaryfowy C52c, b) jednotaryfowy  
elektronicznym wskaźnikiem mocy maksymalnej C52dp, pośredni energii 

biernej 4C52adp [Inv_08]. 

 

2.2.2. Liczniki elektroniczne 

W grupie liczników elektronicznych zainstalowanych u OSD, podobnie jak 
w przypadku liczników indukcyjnych, zastosowany został podział na liczniki jedno 
i trójfazowe, a następnie na bezpośrednie i pośrednie. W podgrupach tych, liczniki 
zostały sklasyfikowane ze względu na rodzaj i zakres mierzonych parametrów (liczniki 
energii czynnej, czynnej i biernej, czynnej i biernej pobieranej jak i oddawanej 
– liczniki czterokwadrantowe). Liczniki zostały takŜe sklasyfikowane pod względem 
moŜliwości rejestracji przekroczenia mocy umownej poprzez wyposaŜenie ich 
w odpowiedni wskaźnik lub rejestrator pełnego profilu mocy. Liczniki statyczne zostały 
takŜe zróŜnicowane ze względu na wyposaŜenie ich w interfejs komunikacyjny (RS485, 
MBUS, Ethernet) oraz moŜliwość pracy w trybie przedpłatowym.  

Standardowo wszystkie liczniki statyczne wyposaŜone są w wyjście np. 
optyczne, stykowe, typu OC – otwarty kolektor. 

W grupie liczników statycznych trudno jest wykazać jeden dominujący typ 
liczników u wszystkich OSD. Są to jednakŜe głównie urządzenia takich producentów 
jak: PAFAL, POZYTON, Landis+Gyr czy Actaris. 

a) b) c) 
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Rys. 2.6. Licznik statyczne: a) 12EA5gr (PAFAL) jednofazowy wielostrefowy do 
pomiaru energii czynnej z rejestracją profilu mocy, b) LAP (POZYTON) jednofazowy 

wielostrefowy do pomiaru energii czynnej z rejestracją profilu mocy i interfejsem 
komunikacyjnym RS485, c) ZMD120AR (LANDIS+GYR) trójfazowy 

wielostrefowy z interfejsem komunikacyjnym M-BUS [Apa_08, Poz_08, Lan_08]. 

 

 Udział liczników indukcyjnych i statycznych w poszczególnych grupach 

 taryfowych 

Sumaryczny, ilościowy udział liczników w poszczególnych grupach 
przyłączeniowych/taryfowych w odniesieniu do wszystkich OSD wykazuje bardzo duŜe 
zróŜnicowanie, wynikające bezpośrednio z ilości podmiotów odbiorczych o określonym 
zapotrzebowaniu na moc. Procentowy udział ilości liczników (łącznie indukcyjnych 
i elektronicznych) przedstawiono na rysunku 2.7. 

 

Rys. 2.7. Procentowy udział ilości liczników w poszczególnych 
grupach taryfowych [oprac. wł.]. 

a) b) c) 
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Analiza procentowego udziału ilości liczników w grupach taryfowych, 
przedstawiona w tabeli 2.3 pozwala zauwaŜyć duŜe zróŜnicowanie tych wartości dla 
poszczególnych OSD, wynikające z charakteru danego OSD, stopnia uprzemysłowienia 
obszaru jego działalności czy ilości odbiorców. Szczegółowe dane dotyczące ilości 
zainstalowanych urządzeń pomiarowych, indukcyjnych i elektronicznych w głównych 
grupach taryfowych, w odniesieniu do poszczególnych OSD zestawiono w tabeli 2.4 
oraz przedstawiono na rysunkach 2.8 – 2.12. 

 

Tabela 2.3. Procentowy udział ilości liczników w poszczególnych grupach taryfowych 
 dla poszczególnych OSD [oprac. wł.]. 

Grupa 
taryfowa Axx Bxx C2x C1x G1x 

OSD [%] [%] [%] [%] [%] 

OSD-1 0,002 0,39 2,83 9,00 87,77 

OSD-2 0,009 0,53 0,69 11,81 86,96 

OSD-3 0,005 0,32 0,51 10,38 88,79 

OSD-6 0,010 0,25 0,43 8,79 90,52 

OSD-7 0,001 0,54 0,49 8,78 90,19 

OSD-8 0,007 0,42 0,89 7,23 91,45 

OSD-9 0,353 3,68 2,43 10,69 82,85 

OSD-10 0,008 0,66 1,25 9,95 88,14 

OSD-11 0,001 0,21 0,30 9,33 90,15 

OSD-13 0,003 0,24 0,37 8,89 90,50 

OSD-14 0,008 0,42 0,43 9,53 89,61 

OSD-15 0,631 2,52 19,24 11,67 65,93 

OSD-16 0,000 38,61 26,58 34,81 0,00 

OSD-17 0,000 0,26 1,05 4,40 94,28 

OSD-18 0,000 0,81 10,21 23,32 65,66 
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Tabela 2.4. Udział liczników indukcyjnych i statycznych w poszczególnych grupach 
 taryfowych [oprac. wł.]. 

Grupa 

przył ączeniowa  
II III IV V  

Grupa taryfowa  Axx Bxx C2x C1x G1x 

OSD 
In

du
kc

yj
ne

 

S
ta

ty
cz

ne
 

In
du

kc
yj

ne
 

S
ta

ty
cz

ne
 

In
du

kc
yj

ne
 

S
ta

ty
cz

ne
 

In
du

kc
yj

ne
 

S
ta

ty
cz

ne
 

In
du

kc
yj

ne
 

S
ta

ty
cz

ne
 

OSD-1 8 26 6407 2454 58224 5677 179957 23111 1888486 91882 

OSD-2 14 91 3891 2416 4095 4069 109226 31213 857582 176412 

OSD-3 8 17 1240 303 2222 217 49855 262 426703 1973 

OSD-6 60 165 2460 3244 3389 6422 184800 16433 1964704 107913 

OSD-7 3 2 1972 727 1973 477 34491 9724 395728 58259 

OSD-8 41 20 2860 823 5643 2166 48181 15076 713749 85960 

OSD-9 1819 644 19826 6855 16494 1158 76008 1528 601013 44 

OSD-10 16 31 3069 861 5970 1411 55896 3076 500667 21687 

OSD-11 0 4 582 729 963 890 51654 6297 552445 7188 

OSD-13 13 0 876 107 1071 472 36013 809 373013 1989 

OSD-14 24 32 2395 771 2764 429 68055 3019 660838 7134 

OSD-15 0 2 0 8 30 31 18 19 209 0 

OSD-16 0 0 13 48 19 23 31 24 0 0 

OSD-17 0 0 0 15 0 61 219 36 5377 82 

OSD-18 0 0 4 3 52 36 197 4 511 55 

SUMA: 2006 1034 45595 19364 102909 23539 894601 110631 8941025 560578 
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Rys. 2.8. Ilościowy udział liczników w grupie taryfowej Axx [oprac. wł.]. 

 

Rys. 2.9. Ilościowy udział liczników w grupie taryfowej Bxx [oprac. wł.]. 

 

Ilość liczników  Ilość liczników  

Ilość liczników  Ilość liczników  
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Rys. 2.10. Ilościowy udział liczników w grupie taryfowej C2x [oprac. wł.]. 

 
 

Rys. 2.11. Ilościowy udział liczników w grupie taryfowej C1x [oprac. wł.]. 

Ilość liczników  Ilość liczników  

Ilość liczników  Ilość liczników  
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Rys. 2.12. Ilościowy udział liczników w grupie taryfowej Gxx [oprac. wł.]. 

 
2.3.1. Grupa przyłączeniowa II 

Grupa przyłączeniowa II obejmuje podmioty przyłączane bezpośrednio do sieci 
dystrybucyjnej o napięciu 110 kV, reprezentowane przez duŜe zakłady przemysłowe, 
rozliczane dodatkowo równieŜ na podstawie ilości zarejestrowanej energii biernej. 
Odbiorcy ci kwalifikowani są do odpowiedniej grupy taryfowej: A21, A22 lub A23 
według których cen i stawek są rozliczani za energię elektryczną i świadczone usługi 
dystrybucyjne.  

Urządzenia pomiarowe w tej grupie przyłączeniowej stanowią liczniki 
trójfazowe. Łączna ich ilość w grupie 15 sklasyfikowanych OSD wynosi 3 040 sztuk, 
w tym: 

− liczniki indukcyjne 2 006 szt., co stanowi 66 % liczby sklasyfikowanych liczników 
w grupie przyłączeniowej II, 

− liczniki statyczne 1 034 szt., co stanowi 34 % liczby sklasyfikowanych liczników 
w grupie przyłączeniowej II. 

Ogólnie, liczniki w tej grupie przyłączeniowej stanowią 0,028 % wszystkich 
sklasyfikowanych liczników. 

Szczegółowy, ilościowy udział urządzeń pomiarowych w zaleŜności od ich cech 
i parametrów technicznych w grupie liczników indukcyjnych, przedstawiony został 
w tabeli 2.5. 

Ilość liczników  Ilość liczników  
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Tabela 2.5. Podział liczników indukcyjnych w grupie przyłączeniowej II [oprac. wł.]. 

L.p. Rodzaj liczników energii elektrycznej Ilo ść 

1 do pomiaru mocy czynnej 46 

2 do pomiaru mocy biernej 52 

3 ze wskaźnikiem mocy maksymalnej 50 

4 

jednotaryfowe 

z rejestratorem mocy 5 

5 

bezpośrednie 

wielotaryfowe do pomiaru mocy czynnej 60 

6 do pomiaru mocy czynnej 42 

7 do pomiaru mocy biernej 812 

8 ze wskaźnikiem mocy maksymalnej 354 

9 z wyjściem impulsowym 128 

10 

jednotaryfowe 

z rejestratorem mocy 39 

11 do pomiaru mocy biernej 189 

12 ze wskaźnikiem mocy maksymalnej 227 

13 

pośrednie 

wielotaryfowe 
 

z rejestratorem mocy 2 

   SUMA: 2006 

 
Dane przesłane przez niektórych OSD (OSD2, OSD9) zawierały równieŜ 

informacje o niewielkiej liczbie zainstalowanych liczników strat typu A52i oraz A52u. 
JednakŜe ze względu, iŜ nie są one wykorzystywane bezpośrednio do pomiaru energii 
elektrycznej ich liczba nie była uwzględniana w dokonywanej analizie. 

Wszystkie liczniki elektroniczne zainstalowane w omawianej grupie 
przyłączeniowej są urządzeniami przystosowanymi do pomiarów pośrednich, 
umoŜliwiającymi rejestrację profilu mocy oraz posiadającymi moŜliwość zdalnej 
komunikacji. ZróŜnicowanie wynikające z rodzaju mierzonej przez nie energii 
elektrycznej oraz procentowy udział kaŜdego z rodzajów liczników elektronicznych, 
przedstawiono zostało w tabeli 2.6. 
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Tabela 2.6. Podział liczników elektronicznych w grupie przyłączeniowej II [oprac. wł.]. 

L.p.  Rodzaj liczników energii elektrycznej Ilo ść Udział [%] 

1. Do pomiaru energii czynnej 45 4,40 

2. Do pomiaru energii czynnej i biernej 816 78,90 

3. Do pomiaru energii czynnej i biernej, czterokwadrantowe 173 16,70 

 SUMA: 1 034 100,00 

 

Ilościowy udział liczników indukcyjnych oraz elektronicznych w zaleŜności od 
rodzaju rejestrowanych przez nie informacji zamieszczony został na rys. 2.13. 
W przypadku urządzeń pomiarowych indukcyjnych, liczniki energii czynnej z wyjściem 
impulsowym ujęte zostały razem z licznikami energii czynnej (nieposiadającymi 
wyjścia impulsowego), natomiast liczniki ze wskaźnikiem przekroczenia mocy razem 
z licznikami wyposaŜonymi w rejestrator mocy. Liczniki indukcyjne rejestrujące 
wyłącznie ilość energii czynnej stanowią 13,8 % liczników indukcyjnych w tej grupie, 
energii biernej 52,5 %, natomiast liczniki energii czynnej z rejestracją przekroczenia 
mocy umownej 33,7 %. 

 

Rys. 2.13. Zestawienie ilości poszczególnych liczników w zaleŜności od 
gromadzonych przez nie informacji [oprac. wł.]. 

 

Sumaryczne, szczegółowe dane dotyczące typów liczników indukcyjnych 
w odniesieniu do daty ich ostatniej legalizacji zawarte zostały w tabeli 2.7 
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i przedstawione na rys. 2.14, natomiast elektronicznych w tabeli 2.8 oraz na rysunku 
2.15. Dane te, zestawione dla poszczególnych OSD oraz podgrup taryfowych, 
zamieszczono w arkuszu kalkulacyjnym indukcyjne_A.xls oraz elektroniczne_A.xls 
na płycie CD. 

W celu określenia daty wymiany legalizacyjnej liczników w tej grupie 
przyłączeniowej, uwzględniono okresy waŜności cech legalizacyjnych i zasady 
obliczania określone przepisami Zarządzenia nr 30 Prezesa Głównego Urzędu Miar 
i Legalizacji z dnia 31 października 2000 r. w sprawie wprowadzenia przepisów 
metrologicznych o uŜytkowych licznikach energii elektrycznej prądu przemiennego 
(Dziennik Urzędowy Miar i Probiernictwa nr 5/2000), wydanego na podstawie ustawy 
z dnia 3 kwietnia 1993 r. – Prawo o miarach, stanowiące, Ŝe okres waŜności cech 
legalizacyjnych liczników transformatorowych (przekładnikowych) do pomiarów 
pośrednich i półpośrednich, liczników statycznych oraz liczników o mocy nominalnej 
ponad 30 kW wynosi 8 lat, oraz do roku 2004 i wcześniej uwzględnia się §30 ust. 2 pkt 
2 Zarządzenia Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 3 stycznia 2004 w sprawie 
określenia przyrządów pomiarowych podlegających legalizacji, warunków i trybu 
zgłaszania tych przyrządów do legalizacji oraz określenia wzorów cech legalizacyjnych 
(Dziennik Urzędowy Miar i Probiernictwa nr 1, poz. 1 ze zm.) stanowiący, Ŝe okres 
waŜności cechy legalizacyjnej wyraŜony w latach, liczy się od pierwszego stycznia tego 
roku, w którym legalizacja została dokonana.  

Od roku 2004 uwzględniono okresy waŜności i zasady obliczania określone 
przepisami wykonawczymi do ustawy z dnia 11 maja 2001 roku – Prawo o miarach, 
a w szczególności okresy waŜności cech legalizacji liczników określone w załączniku 
nr 35 do rozporządzenia MGPiPS z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie prawnej kontroli 
metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 77, poz. 730 z 2004 r.) oraz 
stosuje się §30 ust. 2 pkt 2 tego rozporządzenia stanowiący, Ŝe okres waŜności cechy 
legalizacyjnej wyraŜony w latach liczy się od pierwszego stycznia następnego roku po 
legalizacji. 

W odniesieniu do liczników energii biernej, nie określono daty kolejnej 
wymiany legalizacyjnej, poniewaŜ zgodnie z zapisami w Dz. U. Nr 41, poz. 351, 
liczniki energii biernej nie podlegają obowiązkowi legalizacji. 

Określone na podstawie powyŜszych przepisów metrologicznych ilości 
liczników przeznaczonych do wymiany legalizacyjnej w kolejnych latach zestawione 
zostały w tabeli 2.9 oraz przedstawione w postaci graficznej na rys. 2.14 i rys. 2.15. 

PoniewaŜ grupa przyłączeniowa II obejmuje podmioty o duŜym poborze mocy, 
zuŜywające znaczne ilości energii, załoŜono, iŜ występujące liczniki trójfazowe 
bezpośrednie pracują równieŜ układzie pomiarowym jako pośrednie a ich moc 
nominalna jest wyŜsza od 30 kW, w związku z czym okres waŜności cech 
legalizacyjnych wynosi 8 lat. 

Brak wymian legalizacyjnych w 2011 r. jest konsekwencją zmiany przepisów 
dot. sposobu wyznaczania okresu waŜności cech legalizacyjnych przed i po 2004 r. 
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Tabela 2.7. Szczegółowe dane dotyczące liczników indukcyjnych w grupie przyłączeniowej II [oprac. wł.]. 
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Rys. 2.14. Zestawienie ilości liczników indukcyjnych w zaleŜności od roku ich 
legalizacji w grupie przyłączeniowej II: 3P – trójfazowych energii czynnej, 

3Q trójfazowych energii biernej, 3Pr – trójfazowych energii czynnej 
z rejestratorem lub wskaźnikiem przekroczenia mocy [oprac. wł.]. 
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Tabela 2.8. Zestawienie liczników elektronicznych pośrednich trójfazowych w grupie 
 taryfowej Axx [oprac. wł.]. 

Rok legalizacji Rodzaj liczników energii 
elektrycznej 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

P             

PQ             
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komunikacji 

4PQ             

P             

PQ             
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4PQ             

P             

PQ             
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komunikacji 

4PQ             

P 0 0 0 0 4 0 1 22 2 0 7 9 

PQ 0 0 1 0 1 142 59 39 203 191 125 55 
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4PQ 0 0 0 9 4 9 11 14 18 13 39 56 
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4PQ             

Objaśnienia: P – pomiar energii czynnej, PQ – licznik energii czynnej i biernej, 
 4PQ – licznik czterokwadrantowy. 

 

 

 

 

 

 

 



Raport I Projektu: Wzmocnienie nadzoru regulatora nad sektorem energii 

 Strona 77 

 

Rys. 2.15. Zestawienie ilości liczników elektronicznych w zaleŜności od roku 
ich legalizacji w grupie przyłączeniowej II: 3P – trójfazowych 
energii czynnej, 3PQ trójfazowych energii czynnej i biernej, 

3Pr – trójfazowych czterokwadrantowych [oprac. wł.]. 
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Tabela 2.9. Zestawienie ilości liczników do wymiany legalizacyjnej [oprac. wł.]. 

Data 
wymiany  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Ilość ogółem 2 - 1 12 28 77 224 

indukcyjne 2 - 1 11 19 68 73 

statyczne - - - 1 9 9 151 

Data 
wymiany 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ilość ogółem 170 142 - 425 402 332 172 

indukcyjne 99 67 - 202 198 161 52 

statyczne 71 75 - 223 204 171 120 

 

 
 

 
Rys. 2.16. Zestawienie ilości liczników przeznaczonych do wymiany legalizacyjnej 

w kolejnych latach w grupie przyłączeniowej II [oprac. wł.]. 
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Rys. 2.17. Zestawienie ilości liczników przeznaczonych do wymiany legalizacyjnej 
w kolejnych latach z wyszczególnieniem liczników 

indukcyjnych i elektronicznych [oprac. wł.]. 
 

2.3.2. Grupa przyłączeniowa III 

Grupa przyłączeniowa III obejmuje podmioty przyłączane bezpośrednio do sieci 
dystrybucyjnej średniego napięcia, reprezentowane przez małe i średnie zakłady 
przemysłowe, rozliczane dodatkowo równieŜ na podstawie ilości zarejestrowanej 
energii biernej. Odbiorcy ci kwalifikowani są do odpowiedniej grupy taryfowej: B11, 
B21, B22 lub B23, według których cen i stawek są rozliczani za zuŜytą energię 
i świadczone usługi dystrybucyjne. W tej grupie przyłączeniowej dodatkowo równieŜ 
naliczane są opłaty związane z przekroczeniem pobieranej mocy umownej. 

Urządzenia pomiarowe w tej grupie przyłączeniowej stanowią w głównej mierze 
liczniki trójfazowe oraz niewielki odsetek liczników jednofazowych. Liczniki 
trójfazowe w ilości 64,4 tyś. sztuk stanowią 99,09 % wszystkich urządzeń pomiarowych 
w tej grupie przyłączeniowej, natomiast liczniki jednofazowe (tylko indukcyjne) 0,91 % 
(594 szt.). 

Łączna ilość urządzeń pomiarowych w grupie 15 sklasyfikowanych OSD 
wynosi 65 tyś  sztuk, w tym: 

− liczniki indukcyjne 45,6 tyś. szt., co stanowi 70,8 % liczby sklasyfikowanych 
liczników w grupie przyłączeniowej III, 

− liczniki statyczne 19,4 tyś szt., co stanowi 29,8 % liczby sklasyfikowanych 
liczników w grupie przyłączeniowej III. 

Data wymiany legalizacyjnej 
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Ogólnie, liczniki w tej grupie przyłączeniowej stanowią 0,61 % wszystkich 
sklasyfikowanych w projekcie liczników. 

NaleŜy przypuszczać, iŜ wyszczególniona, niewielka liczba liczników 
jednofazowych odnosi się najprawdopodobniej do błędnie sklasyfikowanych przez 
OSD liczników strat typu A52i oraz A52u, które nie zostały szczegółowo uwzględnione 
przez poszczególne przedsiębiorstwa energetyczne. 

 

�  Liczniki indukcyjne 

Szczegółowy, ilościowy udział urządzeń pomiarowych w zaleŜności od ich cech 
i parametrów technicznych w grupie liczników indukcyjnych trójfazowych, 
przedstawiony został w tabeli 2.10. W prezentowanej zbiorze urządzeń pomiarowych 
liczniki jednotaryfowe stanowią 87,3 %, natomiast liczniki dwutaryfowe 12,7 %.  
 

Tabela 2.10. Podział liczników indukcyjnych trójfazowych w grupie 
 przyłączeniowej III [oprac. wł.]. 

L.p. Rodzaj liczników energii elektrycznej  Ilość 

1. do pomiaru mocy czynnej 5 045 

2. do pomiaru mocy biernej 1 115 

3. 

jednotaryfowe 

ze wskaźnikiem mocy maksymalnej 707 

4. do pomiaru mocy czynnej 142 

5. do pomiaru mocy biernej 9 

6. 

bezpośrednie 

wielotaryfowe 

ze wskaźnikiem mocy maksymalnej 153 

7. do pomiaru mocy czynnej 8 346 

8. do pomiaru mocy biernej 15 973 

9. ze wskaźnikiem mocy maksymalnej 6 880 

10. z wyjściem impulsowym 425 

11. 

jednotaryfowe 

z rejestratorem mocy 792 

12. do pomiaru mocy czynnej 138 

13. do pomiaru mocy biernej 1 479 

14. ze wskaźnikiem mocy maksymalnej 3 788 

15. z wyjściem impulsowym 1 

16. 

pośrednie 

wielotaryfowe 

z rejestratorem mocy 8 

   SUMA:  45 001 
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�  Liczniki elektroniczne 

Wszystkie liczniki elektroniczne zainstalowane u odbiorców naleŜących do 
grupy przyłączeniowej III są urządzeniami przystosowanymi do rejestracji energii 
elektrycznej w wielu strefach czasowych. W większości wyposaŜone zostały takŜe 
w funkcję rejestracji profilu mocy (99,9 %) oraz posiadają interfejs komunikacyjny 
wymiany danych (równieŜ 99,9 %) ZróŜnicowanie ilościowe wynikające z rodzaju 
mierzonej przez nie energii elektrycznej przedstawione zostało w tabeli 2.11. 

 

Tabela 2.11.  Podział liczników elektronicznych w grupie przyłączeniowej III 
 [oprac. wł.]. 

L.p.  Rodzaj liczników energii elektrycznej  Ilość 

Do pomiaru energii czynnej ogółem 1 601 

1.     w tym:  z rejestracją profilu mocy 
  z moŜliwością komunikacji 
  z rejestracją profilu mocy i komunikacją 

1 582 
1 584 
1 580 

2. 
 

Do pomiaru energii czynnej i biernej z rejestracją profilu mocy i interfejsem 
komunikacyjnym 11 034 

3. 
 

Do pomiaru energii czynnej i biernej czterokwadrantowe z rejestracją profilu mocy 
i interfejsem komunikacyjnym 6 729 

 SUMA: 19 364 

 

Na wykresie zamieszczonym na rys. 2.18 przedstawiony został ilościowy udział 
liczników indukcyjnych oraz elektronicznych w zaleŜności od rodzaju rejestrowanych 
przez nie informacji. Analogicznie jak w przypadku grupy przyłączeniowej II, 
w przypadku urządzeń pomiarowych indukcyjnych, liczniki energii czynnej z wyjściem 
impulsowym ujęte zostały razem z licznikami energii czynnej, a liczniki ze 
wskaźnikiem przekroczenia mocy łącznie z licznikami wyposaŜonymi w rejestrator 
mocy. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Raport I Projektu: Wzmocnienie nadzoru regulatora nad sektorem energii 

 Strona 82 

 

Rys. 2.18. Liczba liczników w grupie przyłączeniowej III, w zaleŜności 
od rodzaju rejestrowanych przez nie informacji [oprac. wł.]. 

 

Sumaryczne, szczegółowe dane dotyczące typów liczników indukcyjnych 
w odniesieniu do daty ich ostatniej legalizacji zawarte zostały w tabeli 2.12 oraz 
przedstawione na rysunku 2.19. Zestawienia powyŜszych danych dotyczące 
poszczególnych OSD zamieszczone zostały w arkuszu kalkulacyjnym 
indukcyjne_B.xls zamieszczonym na płycie CD w katalogu LICZNIKI\ . 

Dane dotyczące rodzajów zainstalowanych liczników elektronicznych w grupie 
przyłączeniowej III zamieszczone zostały w tabelach 2.13 oraz 2.14. Szczegółowe dane 
dotyczące poszczególnych OSD zamieszczone zostały w arkuszu kalkulacyjnym 
elektroniczne_B.xls znajdującym się na płycie CD w katalogu LICZNIKI\ . 

Uogólnione zestawienie przedstawiające liczbę indukcyjnych liczników energii 
czynnej przeznaczonych do pomiarów bezpośrednich i pośrednich oraz liczników 
elektronicznych w zaleŜności od roku przeprowadzenia ich legalizacji przedstawione 
zostało w tabeli 2.15. 

Dane te posłuŜyły do określenia ilości liczników podlegających wymianie 
legalizacyjnej w kolejnych latach. Uwzględniono okresy waŜności i zasady obliczania 
określone właściwymi przepisami w sposób analogiczny jak w przypadku grupy 
przyłączeniowej II. RównieŜ i w tym przypadku dla liczników bezpośrednich przyjęto 
okres waŜności cech legalizacji wynoszący 8 lat oraz nie uwzględniano liczników 
energii biernej. 

Otrzymane zestawienie ilości liczników indukcyjnych i statycznych 
podlegających koniecznej wymianie legalizacyjnej w latach 1990 – 2015 zamieszczone 
zostało w tabeli 2.16 oraz przedstawione graficznie na rysunkach 2.21 i 2.22. Łączna 
ilość urządzeń pomiarowych podlegających wymianie legalizacyjnej wynosi 45,8 tyś. 
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Tabela 2.12. Szczegółowe dane dotyczące liczników indukcyjnych w grupie przyłączeniowej III [oprac. wł.]. 
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Rys. 2.19. Zestawienie ilości liczników indukcyjnych w zaleŜności od roku ich 
legalizacji w grupie przyłączeniowej III: 3P – trójfazowych energii czynnej, 

3Q trójfazowych energii biernej, 3Pr – trójfazowych energii czynnej 
z rejestratorem lub wskaźnikiem przekroczenia mocy [oprac. wł.]. 
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Tabela 2.13. Zestawienie liczników elektronicznych bezpośrednich trójfazowych 
 [oprac. wł.]. 

Rok legalizacji Rodzaj liczników energii 
elektrycznej 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

P             
PQ             

bez 
komunikacji 

4PQ             
P             

PQ             z 
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je
st

ra
cj
ą
 

pr
of

ilu
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z 
komunikacją 

4PQ             
P             

PQ             
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4PQ             

P             
PQ             
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komunikacją 

4PQ             
P             

PQ             
bez 

komunikacji 
4PQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 8 

P             
PQ             z 
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ra
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ą
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ilu
 m

oc
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z 
komunikacją 

4PQ             
P             

PQ             
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4PQ             

P             
PQ             
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w
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z 
komunikacją 

4PQ             

Objaśnienia: P – pomiar energii czynnej, PQ – licznik energii czynnej i biernej, 
 4PQ – licznik czterokwadrantowy. 

 

Tabela 2.14. Zestawienie liczników elektronicznych pośrednich trójfazowych 
 [oprac. wł.]. 

Rok legalizacji Rodzaj liczników energii 
elektrycznej 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

P             
PQ             

bez 
komunikacji 

4PQ             
P             

PQ             z 
re

je
st

ra
cj
ą
 

pr
of

ilu
 m

oc
y 

z 
komunikacją 

4PQ             
P      5       

PQ             
bez 

komunikacji 
4PQ             

P             
PQ             

je
dn

os
tr

ef
ow

e 

be
z 

re
je

st
ra

cj
i 

pr
of

ilu
 m

oc
y 

z 
komunikacją 

4PQ             
P         1 1   

PQ             
bez 

komunikacji 
4PQ             

P 12 25 21 80 75 119 165 217 229 218 238 180 
PQ 0 2 16 20 133 399 345 805 1357 3594 3024 1326 z 

re
je

st
ra

cj
ą
 

pr
of

ilu
 m

oc
y 

z 
komunikacją 

4PQ 2 5 17 119 292 241 410 651 768 1196 1477 1551 
P             

PQ             
bez 

komunikacji 
4PQ             

P       1 4 1 6  2 
PQ             

w
ie
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w
e 

be
z 

re
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st
ra

cj
i 

pr
of

ilu
 m

oc
y 

z 
komunikacją 

4PQ             

Objaśnienia: P – pomiar energii czynnej, PQ – licznik energii czynnej i biernej, 
 4PQ – licznik czterokwadrantowy. 
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Rys. 2.20. Zestawienie ilości liczników elektronicznych w zaleŜności od roku 
ich legalizacji w grupie przyłączeniowej III: 3P – trójfazowych energii 

czynnej, 3PQ trójfazowych energii czynnej i biernej, 
3Pr – trójfazowych czterokwadrantowych [oprac. wł.]. 
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Tabela 2.15. Podział liczników w grupie przyłączeniowej III ze względu na rok ich 
 legalizacji [oprac. wł.]. 

Indukcyjne 
Rok 

legalizacji 
bezpośrednie po średnie 

Elektroniczne 

1983 0 1  

1984 0 0  

1985 2 0  

1986 0 0  

1987 0 0  

1988 0 0  

1989 0 0  

1990 1 0  

1991 5 7  

1992 12 0  

1993 22 1  

1994 31 4  

1995 59 29  

1996 131 88 14 

1997 277 164 32 

1998 299 379 54 

1999 299 465 219 

2000 491 1 000 500 

2001 639 1 870 764 

2002 914 2 521 921 

2003 811 2 310 1 677 

2004 824 4 223 2 356 

2005 606 3 303 5 017 

2006 394 2 387 4 742 

2007 230 1 626 3 067 

SUMA:  6 047 20 378 19 363 
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Tabela 2.16. Zestawienie ilości liczników w grupie przyłączeniowej III ze względu na 
 datę ich ponownej legalizacji [oprac. wł.]. 

Data 
wymiany 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Ilość 
ogółem 1 - 2 - - - - 

indukcyjne 1 - 2 - - - - 

statyczne - - - - - - - 

Data 
wymiany 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Ilość 
ogółem 1 12 12 23 35 88 233 

indukcyjne 1 12 12 23 35 88 219 

statyczne - - - - - - 14 

Data 
wymiany 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Ilość 
ogółem 473 732 983 1 991 3 273 4 356 4 798 

indukcyjne 441 678 764 1 491 2 509 3 435 3 121 

statyczne 32 54 219 500 764 921 1 677 

Data 
wymiany 2011 2012 2013 2014 2015   

Ilość 
ogółem - 7 403 8 926 7 523 4 923   

indukcyjne - 5 047 3 909 2 781 1 856   

statyczne - 2 356 5 017 4 742 3 067   
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Rys. 2.21. Zestawienie ilości liczników ze względu na datę ich wymiany 
legalizacyjnej [oprac. wł.]. 

 

Rys. 2.22. Wyszczególnienie ilości liczników ze względu na ich rodzaj i datę wymiany 
legalizacyjnej [oprac. wł.]. 
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2.3.3. Grupa przyłączeniowa IV. Grupy taryfowe C2x 

Grupa przyłączeniowa IV obejmuje podmioty przyłączane bezpośrednio do sieci 
dystrybucyjnej niskiego napięcia (poniŜej 1 kV), reprezentowane głównie przez małe 
zakłady przemysłowe, zakłady rzemieślnicze itp., rozliczane dodatkowo równieŜ na 
podstawie ilości zarejestrowanej energii biernej. Odbiorcy ci kwalifikowani są do 
odpowiedniej grupy taryfowej: C21, C22 lub C23, według których cen i stawek są 
rozliczani za energię elektryczną i świadczone usługi dystrybucyjne. RównieŜ i w tej 
grupie taryfowej naliczane są opłaty za przekroczenie mocy umownej, co determinuje 
instalowanie urządzeń pomiarowych wyposaŜonych w funkcję kontroli przekroczenia 
mocy. 

Urządzenia pomiarowe w tej grupie przyłączeniowej stanowią liczniki 
trójfazowe oraz liczniki jednofazowe. Łączna ilość urządzeń pomiarowych w grupie 15 
sklasyfikowanych OSD wynosi 126,4 tyś. sztuk. Liczniki trójfazowe w ilości 103,3 tyś. 
stanowią 81,7 % wszystkich urządzeń pomiarowych w tej grupie przyłączeniowej, 
natomiast liczniki jednofazowe 18,3 % (23,1 tyś.). Stosując podział na liczniki 
indukcyjne i elektroniczne naleŜy stwierdzić, iŜ 81,4 % wszystkich zainstalowanych 
w omawianej grupie urządzeń pomiarowych stanowią liczniki indukcyjne, natomiast 
18,6 % liczniki elektroniczne. 

Ogólnie, liczniki w tej grupie przyłączeniowej i taryfowej stanowią 1,18 % 
wszystkich sklasyfikowanych liczników. 

 

�  Liczniki indukcyjne 

Szczegółowy, ilościowy udział urządzeń pomiarowych w zaleŜności od ich cech 
i parametrów technicznych w grupie liczników indukcyjnych, przedstawiony został 
w tabeli 2.17. W prezentowanej grupie, liczniki jednofazowe stanowią 21 %, natomiast 
liczniki trójfazowe 79 %. Po dokonaniu rozdziału na urządzenia jedno- i dwutaryfowe, 
udział ten stanowi odpowiednio 80,6 % ( 82,9 tyś.) i 19,4 % (20 tyś.). 

Graficzna prezentacja udziału poszczególnych rodzajów liczników w zaleŜności 
od rejestrowanych przez nie parametrów przedstawiona została na rysunku 2.23. 
PoniewaŜ wyjście impulsowe stanowi tylko dodatkową cechę uŜytkową, liczniki z taką 
opcją zakwalifikowane zostały na wykresie wspólnie ze zwykłymi licznikami energii 
czynnej. Podobnie urządzenia pomiarowe ze wskaźnikiem przekroczenia mocy 
maksymalnej zakwalifikowane zostały wspólnie z licznikami indukcyjnymi 
wyposaŜonymi w rejestrator profilu mocy. 
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Tabela 2.17.  Podział liczników indukcyjnych w grupie przyłączeniowej IV. Grupy 
 taryfowe C2x [oprac. wł.]. 

L.p. Rodzaj liczników energii elektrycznej Ilo ść 

1. jednotaryfowe 18 806 

2. 

jednofazowe 

dwutaryfowe 2 868 

3. do pomiaru mocy czynnej 24 686 

4. do pomiaru mocy biernej 2 192 

5. 

jednotaryfowe 

ze wskaźnikiem mocy maksymalnej 1 274 

6. do pomiaru mocy czynnej 11 396 

7. do pomiaru mocy biernej 9 

8. 

be
zp

oś
re

dn
ie

 

dwutaryfowe 

ze wskaźnikiem mocy maksymalnej 707 

9. do pomiaru mocy czynnej 8 053 

10. do pomiaru mocy biernej 17 977 

11. ze wskaźnikiem mocy maksymalnej 9 798 

12. z wyjściem impulsowym 30 

13. 

jednotaryfowe 

z rejestratorem mocy 105 

14. do pomiaru mocy czynnej 418 

15. do pomiaru mocy biernej 649 

16. 

tr
ój

fa
zo

w
e 

po
ś
re

dn
ie

 

dwutaryfowe 

ze wskaźnikiem mocy maksymalnej 3 941 

    SUMA: 102 909 
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Rys. 2.23. Zestawienie ilości liczników indukcyjnych w zaleŜności od 
ich cech i rejestrowanych parametrów [oprac. wł.]. 

 

�  Liczniki elektroniczne 

Zestawienie rodzajów liczników statycznych zainstalowanych u 15 OSD 
w grupie taryfowej C2x przedstawiono w tabeli 2.18. Liczniki jednofazowe stanowią 
6,25 % liczników elektronicznych zainstalowanych w tej grupie. Natomiast liczniki 
trójfazowe stanowią 93,6 % ilości wszystkich liczników elektronicznych oraz 99,8 % 
ilości liczników trójfazowych elektronicznych w grupie taryfowej C2x. 
 

Tabela 2.18. Podział liczników elektronicznych w grupie przyłączeniowej IV. Grupy 
 taryfowe C2x [oprac. wł.]. 

Ilość 
L.p. Rodzaj licznika  

jednotaryfowe wielotaryfowe 

1. Jednofazowy energii czynnej z rejestracją profilu mocy 1Pr 1 471  

2. Trójfazowy energii czynnej 3P 25 208 

3. Trójfazowy energii czynnej z rejestracją profilu mocy 3Pr  4 663 

4. Trójfazowy energii czynnej i biernej 3PQ  11 308 

5. Trójfazowy energii czynnej i biernej z rejestracją profilu mocy 3PQr 14  

6. Trójfazowy czterokwadrantowy z rejestracją profilu mocy 3PQ4r  5 850 

 SUMA: 23 539 
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  Graficzne przedstawienie ilości liczników statycznych poszczególnych 
rodzajów, zaprezentowane zostało na rysunku 2.24. Dominujący wpływ mają 
urządzenia pomiarowe energii biernej i czynnej. W grupie tych urządzeń 
pomiarowych, praktycznie wszystkie wyposaŜone są w interfejs komunikacyjny 
a 296 sztuk liczników (1,26 %) to urządzenia pomiarowe przedpłatowe 

 

 

Rys. 2.24. Zestawienie ilości liczników elektronicznych w zaleŜności od rodzaju 
rejestrowanych informacji [oprac. wł.]. 

 

Zestawienie przedstawiające podział poszczególnych rodzajów liczników 
w grupie taryfowej C2x, ze względu na datę ich ostatniej legalizacji w odniesieniu do 
liczników indukcyjnych przedstawiono w tabeli 2.19 oraz na rysunku 2.25, natomiast 
dane liczbowe dotyczące liczników elektronicznych zawarto w tabelach 2.20 – 2.23 
oraz przedstawiono na rysunku 2.26. Szczegółowe przedstawienie ilości liczników 
zainstalowanych u poszczególnych OSD w poszczególnych podgrupach taryfowych 
C2x, zawarte zostało w arkuszach kalkulacyjnych indukcyjne_C2.xls oraz 
elektroniczne_C2.xls na płycie CD 

Uogólnione zestawienie powyŜszych danych przedstawiające liczbę 
jednofazowych i trójfazowych indukcyjnych liczników energii czynnej, do pomiarów 
bezpośrednich i pośrednich oraz liczników elektronicznych jedno i trójfazowych, 
w zaleŜności od roku nadania cech legalizacyjnych przedstawione zostało w tabeli 2.24. 
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Tabela 2.19. Szczegółowe dane dotyczące liczników indukcyjnych w grupie przyłączeniowej IV. Grupy taryfowe C2x [oprac. wł.]. 
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Rys. 2.25. Zestawienie ilości liczników indukcyjnych w grupie taryfowej C2x, 
w zaleŜności od roku ich legalizacji: 1P –jednofazowych 3P – trójfazowych 
energii czynnej, 3Q trójfazowych energii biernej, 3Pr – trójfazowych energii 
czynnej z rejestratorem lub wskaźnikiem przekroczenia mocy [oprac. wł.]. 
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Tabela 2.20. Liczniki elektroniczne bezpośrednie trójfazowe [oprac. wł.]. 

Rok legalizacji Rodzaj liczników energii 
elektrycznej 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

P             
PQ             

bez 
komunikacji 

4PQ             
P             

PQ             z 
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st

ra
cj
ą
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of
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4PQ             
P             

PQ             
bez 

komunikacji 
4PQ             

P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 725 610 
PQ             z 
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ą
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4PQ             
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4PQ             

Objaśnienia: P – pomiar energii czynnej, PQ – licznik energii czynnej i biernej, 
 4PQ – licznik czterokwadrantowy. 

 

Tabela 2.21. Liczniki elektroniczne pośrednie trójfazowe [oprac. wł.]. 

Rok legalizacji Rodzaj liczników energii 
elektrycznej 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

P             
PQ             

bez 
komunikacji 

4PQ             
P             

PQ 0 0 0 0 0 4 0 9 1 0 0 0 z 
re

je
st

ra
cj
ą
 

pr
of

ilu
 m

oc
y 

z 
komunikacją 

4PQ             
P 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 

PQ             
bez 

komunikacji 
4PQ             

P 0 0 0 0 1 19 0 0 0 0 0 0 
PQ             
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dn
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e 
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z 
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cj
i 

pr
of

ilu
 m
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y 

z 
komunikacją 

4PQ             
P             

PQ             
bez 

komunikacji 
4PQ             

P 0 1 15 42 22 259 149 824 502 715 614 1354 
PQ 0 0 2 10 21 458 871 1747 1086 2763 2901 1449 z 

re
je

st
ra

cj
ą
 

pr
of

ilu
 m

oc
y 

z 
komunikacją 

4PQ 1 0 3 10 6 48 225 757 622 1077 1534 1567 
P             

PQ             
bez 

komunikacji 
4PQ             

P 0 0 0 0 0 39 44 25 3 96 1 0 
PQ             

w
ie
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fo

w
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ra
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i 
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y 

z 
komunikacją 

4PQ             

Objaśnienia: P – pomiar energii czynnej, PQ – licznik energii czynnej i biernej, 
 4PQ – licznik czterokwadrantowy. 
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Tabela 2.22. Liczniki elektroniczne przedpłatowe pośrednie jednofazowe [oprac. wł.]. 

Rok legalizacji Rodzaj liczników energii 
elektrycznej 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

P             
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komunikacji 

4PQ             
P             

PQ             z 
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4PQ             
P             

PQ             
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4PQ             
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Objaśnienia:  P – pomiar energii czynnej, PQ – licznik energii czynnej i biernej, 
 4PQ – licznik czterokwadrantowy. 

 

Tabela 2.23. Liczniki elektroniczne przedpłatowe pośrednie trójfazowe [oprac. wł.]. 

Rok legalizacji Rodzaj liczników energii 
elektrycznej 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
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Objaśnienia:  P – pomiar energii czynnej, PQ – licznik energii czynnej i biernej, 
 4PQ – licznik czterokwadrantowy. 
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Rys. 2.26. Zestawienie ilości liczników elektronicznych w grupie taryfowej C2x, 
w zaleŜności od roku ich legalizacji w grupie przyłączeniowej II: 
1P – jednofazowych energii czynnej, 3P – trójfazowych energii 

czynnej, 3PQ trójfazowych energii czynnej i biernej, 
3Pr – trójfazowych czterokwadrantowych [oprac. wł.]. 
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Tabela 2.24. Podział liczników w grupie taryfowej C2x ze względu na rok ich 
 legalizacji [oprac. wł.]. 

Indukcyjne Elektroniczne 

trójfazowe jednofazowe 
Rok 

legalizacji 

bezpośrednie po średnie  typu A52 
trójfazowe jednofazowe 

1983       

1984       

1985  2     

1986  1     

1987       

1988       

1989       

1990  2     

1991 2      

1992 2  2    

1993 1 505  1 121 1 121   

1994 1 509  1 205 1 205   

1995 1 635 5 1 328 1 325   

1996 2 029 35 1 475  1  

1997 1 551 122 2 349  1  

1998 1 817 173 2 407  20  

1999 1 814 257 1 522  62  

2000 2 090 1 050 1 211  59 25 

2001 2 843 2 909 1 190  840 17 

2002 3 706 3 324 1 256  1 303 21 

2003 3 716 2 628 1 211  3 385 13 

2004 3 657 4 560 1 384  2 236 17 

2005 3 322 2 925 1 351  4 684 22 

2006 3 687 2 458 1 248  5 082 737 

2007 3 178 1 894 1 414  4 395 619 

SUMA: 38 063 22 345 21 674 3 651 22 068 1 471 
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Dane te, posłuŜyły do określenia ilości liczników podlegających wymianie 
legalizacyjnej w kolejnych latach. W celu określenia tej daty, uwzględniono okresy 
waŜności i zasady obliczania określone przepisami metrologicznymi jak w przypadku 
grupy przyłączeniowej III. PoniewaŜ grupa taryfowa C2x obejmuje podmioty 
o zapotrzebowaniu na moc powyŜej 40 kW. Dla liczników bezpośrednich przyjęto 
okres waŜności cech legalizacyjnych wynoszący 8 lat. RównieŜ dla urządzeń 
jednofazowych załoŜony został 8 letni okres waŜności cech legalizacyjnych. 

Otrzymane zestawienie ilości liczników jednofazowych indukcyjnych 
i statycznych podlegających koniecznej wymianie legalizacyjnej w latach 1990 – 2015 
zamieszczone zostały w tabeli 2.25 oraz przedstawione graficznie na rysunkach 2.27 
i 2.28. Dane dotyczące wymian legalizacyjnych w grupie liczników trójfazowych, 
zamieszczone zostały odpowiednio w tabeli 2.26 oraz przedstawione na rysunkach 2.29 
i 2.30. 

Tabela 2.25. Zestawienie ilości liczników jednofazowych w grupie C2x ze względu na 
 datę ich ponownej legalizacji [oprac. wł.]. 

Data wymiany  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Ilość ogółem        

indukcyjne        

statyczne        

Data wymiany 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Ilość ogółem   2 1121 1205 1328 1475 

indukcyjne   2 1121 1205 1328 1475 

statyczne        

Data wymiany 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Ilość ogółem 2349 2407 1522 1236 1207 1277 1224 

indukcyjne 2349 2407 1522 1211 1190 1256 1211 

statyczne    25 17 21 13 

Data wymiany 2011 2012 2013 2014 2015   

Ilość ogółem  1401 1373 1985 2033   

indukcyjne  1384 1351 1248 1414   

statyczne  17 22 737 619   
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Rys. 2.27. Zestawienie ilości liczników jednofazowych ze względu na datę ich 
wymiany legalizacyjnej [oprac. wł.]. 

 

Rys. 2.28. Wyszczególnienie ilości liczników jednofazowych ze względu na ich 
rodzaj i datę wymiany legalizacyjnej [oprac. wł.]. 
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Tabela 2.26. Zestawienie ilości liczników trójfazowych w grupie C2x ze względu na 
 datę ich ponownej legalizacji [oprac. wł.]. 

Data wymiany  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Ilość ogółem - - 2 1 0 0 0 

indukcyjne - - 2 1 0 0 0 

statyczne - - - - - - - 

Data wymiany 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Ilość ogółem 2 2 2 1505 1509 1640 2065 

indukcyjne 2 2 2 1505 1509 1640 2064 

statyczne - - - - - - 1 

Data wymiany 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Ilość ogółem 1674 2010 2133 3199 6592 8333 9729 

indukcyjne 1673 1990 2071 3140 5752 7030 6344 

statyczne 1 20 62 59 840 1303 3385 

Data wymiany 2011 2012 2013 2014 2015   

Ilość ogółem - 10453 10931 11227 9467   

indukcyjne - 8217 6247 6145 5072   

statyczne - 2236 4684 5082 4395   
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Rys. 2.29. Zestawienie ilości liczników trójfazowych ze względu na datę ich 
wymiany legalizacyjnej [oprac. wł.]. 

 

Rys. 2.30. Wyszczególnienie ilości liczników trójfazowych ze względu na ich rodzaj 
i datę wymiany legalizacyjnej [oprac. wł.]. 
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Graficzna prezentacja zestawienia całkowitej ilości liczników przeznaczonych 
do wymiany legalizacyjnej w grupie taryfowej C2x grupy przyłączeniowej IV, 
zamieszczona została na rysunku 2.31. Maksymalna ilość wymian legalizacyjnych 
wynosi ponad 13 tyś. i przypada na rok 2014. 

 

Rys. 2.31. Zestawienie ilości wszystkich liczników trójfazowych w grupie C2x 
ze względu na datę ich wymiany legalizacyjnej [oprac. wł.]. 
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2.3.4. Grupa przyłączeniowa IV. Grupy taryfowe C1x. 

Grupa przyłączeniowa IV obejmuje podmioty, przyłączane bezpośrednio do 
sieci dystrybucyjnej o niskim napięciu, o zapotrzebowaniu na moc poniŜej 40 kW lub 
wartości zabezpieczenia przedlicznikowego < 63 A. W grupie tej kwalifikują się m.in. 
małe zakłady rzemieślnicze oraz gospodarstwa rolne produkcyjne. Odbiorcy ci, 
kwalifikowani są do odpowiedniej grupy taryfowej: C11, C12 lub C13, według których 
cen i stawek są rozliczani za zuŜytą energię i świadczone usługi dystrybucyjne. 
RównieŜ i w tej grupie taryfowej naliczane są opłaty za przekroczenie mocy umownej, 
co determinuje instalowanie w niej urządzeń pomiarowych wyposaŜonych w funkcję 
kontroli przekroczenia mocy. 

Urządzenia pomiarowe w tej grupie przyłączeniowej stanowią liczniki 
trójfazowe oraz liczniki jednofazowe. Łączna ilość urządzeń pomiarowych w grupie 15 
sklasyfikowanych OSD, wynosi 1 005 tyś. Liczniki trójfazowe w ilości 719,4 tyś. sztuk 
stanowią 71,6 % wszystkich urządzeń pomiarowych w tej grupie przyłączeniowej, 
natomiast liczniki jednofazowe 28,4 % (285,8 tyś.).  

Natomiast stosując podział na liczniki indukcyjne i elektroniczne, udział ich 
wynosi odpowiednio 89 % i 11 %. 

 

�  Liczniki indukcyjne 

Szczegółowy, ilościowy udział urządzeń pomiarowych w zaleŜności od ich cech 
i parametrów technicznych w grupie liczników indukcyjnych trójfazowych, 
przedstawiony został w tabeli 2.27. W przedmiotowej grupie urządzeń pomiarowych, 
liczniki jednofazowe stanowią 29,6 %, natomiast liczniki trójfazowe 70,4 %. 
Wykluczając liczniki energii biernej udział liczników jednofazowych wzrasta 
nieznacznie do 30,2 %.  

Przy rozbiciu na urządzenia jedno- i dwutaryfowe, udział tych pierwszych 
stanowi odpowiednio 81,9 % (732,6 tyś.) przy uwzględnieniu liczników energii biernej 
oraz 81,5 % bez ich uwzględniania. 

Graficzna prezentacja udziału poszczególnych rodzajów liczników w zaleŜności 
od rejestrowanych przez nie parametrów oraz ich cech, sporządzona analogicznie jak 
w przypadku zestawienia dla grupy taryfowej C2x przedstawiona została na rys. 2.32. 

Szczegółowe dane dotyczące ilości liczników indukcyjnych w poszczególnych 
podgrupach taryfowych C1x u kaŜdego z OSD znajdują się w arkuszu kalkulacyjnym 
indukcyjne_C1.xls na płycie CD. 
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Tabela 2.27. Podział liczników indukcyjnych trójfazowych w grupie przyłączeniowej 
 IV. Grupy taryfowe C1x [oprac. wł.]. 

L.p. Rodzaj liczników energii elektrycznej Ilo ść 

1. jednotaryfowe 230 865 

2. 

jednofazowe 

dwutaryfowe 33 687 

3. do pomiaru mocy czynnej 462 477 

4. do pomiaru mocy biernej 6 845 

5. ze wskaźnikiem mocy 
maksymalnej 3 584 

6. 

jednotaryfowe 

z rejestratorem mocy 59 

7. do pomiaru mocy czynnej 121 760 

8. do pomiaru mocy biernej 65 

9. ze wskaźnikiem mocy 
maksymalnej 1 285 

10. 

bezpośrednie 

dwutaryfowe 

z rejestratorem mocy 24 

11. do pomiaru mocy czynnej 10 762 

12. do pomiaru mocy biernej 11 394 

13. ze wskaźnikiem mocy 
maksymalnej 6 471 

14. z wyjściem impulsowym 106 

15. 

jednotaryfowe 

z rejestratorem mocy 8 

16. do pomiaru mocy czynnej 2 213 

17. do pomiaru mocy biernej 29 

18. 

tr
ój

fa
zo

w
e 

pośrednie 

dwutaryfowe 

ze wskaźnikiem mocy 
maksymalnej 

2 967 

 
 

  SUMA: 894 601 

 

 

. 
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Rys. 2.32. Zestawienie ilości liczników indukcyjnych w zaleŜności od ich rodzaju 
i zakresu rejestrowanych informacji [oprac. wł.]. 

 

�  Liczniki elektroniczne 

Zestawienie rodzajów liczników statycznych, zainstalowanych u 15 OSD 
w grupie taryfowej C1x, w zaleŜności od zakresu rejestrowanych parametrów, 
przedstawiono w tabeli 2.28. Praktycznie wszystkie urządzenia pomiarowe w tej grupie 
liczników to urządzenia wielotaryfowe, wyposaŜone w interfejs komunikacyjny. 
Liczniki jednofazowe (21,2 tyś.) stanowią 19,5 % liczników elektronicznych 
zainstalowanych w tej grupie a trójfazowe 80,5 % (87,5 tyś.). 

Ponad połowę zainstalowanych liczników trójfazowych stanowią urządzenia 
słuŜące do pomiaru energii czynnej z rejestracją profilu mocy. 

Graficzna ilustracja ilościowego udziału poszczególnych rodzajów liczników 
elektronicznych przedstawiona została na rysunku 2.33. 

Około 6 % całkowitej ilości liczników w tej grupie taryfowej stanowią 
urządzenia przedpłatowe.  

Szczegółowe dane prezentujące ilości liczników elektronicznych 
w poszczególnych podgrupach taryfowych C1x, zainstalowanych u odbiorców energii 
zasilanych z sieci dystrybucyjnej poszczególnych OSD znajdują się w arkuszu 
kalkulacyjnym elektroniczne_C1.xls na płycie CD. 
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Tabela 2.28. Podział liczników elektronicznych w grupie przyłączeniowej IV. Grupy 
 taryfowe C1x [oprac. wł.]. 

Ilość 

L.p. Rodzaj licznika Oznaczenie 

jednotaryfowe  wielotaryfowe  

1. Jednofazowy energii czynnej 1P 23 352 

2. Jednofazowy energii czynnej z rejestracją profilu mocy 1Pr 36 20 829 

3. Trójfazowy energii czynnej 3P  1 853 

4. Trójfazowy energii czynnej z rejestracją profilu mocy 3Pr  65 935 

5. Trójfazowy energii czynnej i biernej 3PQ   

6. Trójfazowy energii czynnej i biernej z rejestracją profilu 
mocy 3PQr  15 431 

7. Trójfazowy czterokwadrantowy 3PQ4   

8. Trójfazowy czterokwadrantowy z rejestracją profilu mocy 3PQ4r 2 6 170 

 SUMA: 61 110 570 

 

Rys. 2.33. Zestawienie ilości liczników elektronicznych w zaleŜności od rodzaju 
rejestrowanych informacji [oprac. wł.]. 
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Zestawienia przedstawiające podział poszczególnych rodzajów liczników 
w grupie taryfowej C1x ze względu na datę ich ostatniej legalizacji w odniesieniu do 
liczników indukcyjnych przedstawiono w tabeli 2.29 oraz na rysunku 2.34, natomiast 
liczników elektronicznych w tabelach 2.30 – 2.34 i rysunku 2.35. 

Uogólnione zestawienie danych przedstawiające liczbę jednofazowych 
i trójfazowych indukcyjnych liczników energii czynnej, do pomiarów bezpośrednich 
i pośrednich oraz liczników elektronicznych jedno i trójfazowych w zaleŜności od roku 
nadania cech legalizacyjnych przedstawione zostało w tabeli 2.35.  

Wewnątrz grupy liczników indukcyjnych jednofazowych wyodrębniona została 
podgrupa liczników typu A52 posiadających cechę legalizacji z lat 1983–1995, 
poniewaŜ dla tego typu liczników waŜność legalizacji, zgodnie z Zarządzeniem nr 138 
Prezesa Głównego Urzędu Miar z dn. 30 lipca 1996 wynosi 20 lat. Dla pozostałych 
liczników indukcyjnych jedno i trójfazowych bezpośrednich o mocy poniŜej 30 kW, 
okres cech legalizacyjnych wynosi 15 lat. 

Otrzymane zestawienie ilości sklasyfikowanych urządzeń pomiarowych 
indukcyjnych i elektronicznych podlegających koniecznej wymianie legalizacyjnej 
w latach 1990 – 2022 zamieszczone zostały w tabeli 2.36 oraz przedstawione graficznie 
na rysunkach od 2.36 – do 2.40. 
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Tabela 2.29. Szczegółowe dane dotyczące liczników indukcyjnych w grupie przyłączeniowej IV. Grupy taryfowe C1x [oprac. wł.]. 
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Rys. 2.34. Zestawienie ilości liczników indukcyjnych w grupie przyłączeniowej 
C1x w zaleŜności od roku ich legalizacji: 1P – jednofazowych energii 
czynnej, 3P – trójfazowych energii czynnej, 3Q trójfazowych energii 

biernej, 3Pr – trójfazowych energii czynnej z rejestratorem lub 
wskaźnikiem przekroczenia mocy [oprac. wł.]. 
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Tabela 2.30. Liczniki bezpośrednie jednofazowe przedpłatowe [oprac. wł.]. 

Rok legalizacji Rodzaj liczników energii 
elektrycznej 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
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Objaśnienia: P – pomiar energii czynnej, PQ – licznik energii czynnej i biernej, 
 4PQ – licznik czterokwadrantowy. 

 

 

Tabela 2.31. Liczniki bezpośrednie trójfazowe przedpłatowe [oprac. wł.]. 
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Objaśnienia:  P – pomiar energii czynnej, PQ – licznik energii czynnej i biernej, 
 4PQ – licznik czterokwadrantowy. 
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Tabela 2.32. Liczniki bezpośrednie jednofazowe [oprac. wł.]. 

Rok legalizacji Rodzaj liczników energii 
elektrycznej 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

P             
PQ             

bez 
komunikacji 

4PQ             
P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 

PQ             z 
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4PQ             
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PQ             
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4PQ             
P             

PQ             
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komunikacji 
4PQ             

P 16 0 1 4 62 139 125 81 147 2112 4466 9400 
PQ             z 
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z 
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4PQ             
P             

PQ             
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komunikacji 
4PQ             

P 8 1 0 0 0 1 3 40 54 84 129 30 
PQ             
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z 
komunikacją 

4PQ             

Objaśnienia:  P – pomiar energii czynnej, PQ – licznik energii czynnej i biernej, 
 4PQ – licznik czterokwadrantowy. 

 

 

Tabela 2.33. Liczniki bezpośrednie trójfazowe [oprac. wł.]. 

Rok legalizacji Rodzaj liczników energii 
elektrycznej 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

P             
PQ             

bez 
komunikacji 

4PQ             
P             

PQ             z 
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z 
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4PQ             
P             

PQ            1 
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komunikacji 
4PQ             

P 331 446 614 540 1022 1772 1841 2412 2646 8215 16529 27113 
PQ 2 7 5 4 6 15 3 303 1224 2690 4510 6661 z 
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z 
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4PQ 3 3 2 236 434 407 633 694 686 734 1386 946 
P             

PQ             
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komunikacji 
4PQ             

P  2   119 78 110 93 7 480 948 16 
PQ             
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y 

z 
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4PQ             

Objaśnienia:  P – pomiar energii czynnej, PQ – licznik energii czynnej i biernej, 
 4PQ – licznik czterokwadrantowy. 
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Tabela 2.34. Liczniki pośrednie trójfazowe [oprac. wł.]. 

Rok legalizacji Rodzaj liczników energii 
elektrycznej 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
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PQ             

bez 
komunikacji 
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PQ             z 
re

je
st

ra
cj
ą
 

pr
of

ilu
 m

oc
y 

z 
komunikacją 

4PQ             
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4PQ         1  4 1 
P             

PQ             
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P          2   
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Objaśnienia:  P – pomiar energii czynnej, PQ – licznik energii czynnej i biernej, 
 4PQ – licznik czterokwadrantowy. 
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Rys. 2.35. Zestawienie ilości liczników elektronicznych w zaleŜności od roku 
ich legalizacji w grupie przyłączeniowej II: 3P – trójfazowych energii 

czynnej, 3PQ trójfazowych energii czynnej i biernej, 
3Pr – trójfazowych czterokwadrantowych [oprac. wł.]. 
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Tabela 2.35. Podział liczników w grupie taryfowej C1x ze względu na rok ich 
 ostatniej legalizacji [oprac. wł.]. 

Indukcyjne Elektroniczne 

trójfazowe jednofazowe 
Rok 

legalizacji 

bezpośrednie  pośrednie pozostałe typu  A52 
trójfazowe jednofazowe 

1983 7 0 0 2   

1984 7 0 2 12   

1985 9 1 29 2   

1986 9 4 61 12   

1987 34 2 137 35   

1988 62 4 208 47   

1989 128 3 1699 438   

1990 447 8 3862 468   

1991 1 403 38 4714 600   

1992 2 711 13 3194 1 494   

1993 7 855 5 5204 1 552   

1994 25 179 34 7273 1 890   

1995 36 953 74 10748 2 312   

1996 48 079 211 17 454 336 24 

1997 49 697 345 14 906 458 1 

1998 49 621 367 14 584 624 4 

1999 43 050 317 19 482 793 16 

2000 41 786 932 19 269 1 703 321 

2001 38 723 2 252 19 213 2 333 426 

2002 34 399 3 557 20 408 2 865 328 

2003 39 114 3 088 22 438 3 988 1 142 

2004 37 104 3 294 24 418 5 065 875 

2005 43 943 3 610 20 776 12 530 2 837 

2006 47 499 2 667 15 593 23 745 5 417 

2007 41 370 1 701 10 016 34 988 9 812 

SUMA:  589 189 22 527 264 552 89 428 21 203 
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Tabela 2.36. Podział liczników w grupie taryfowej C1x ze względu na datę ich 
 ponownej legalizacji [oprac. wł.]. 

Indukcyjne Elektroniczne 

trójfazowe 
Rok 

legalizacji 

bezpośrednie po średnie 
jednofazowe trójfazowe jednofazowe 

Razem 

1992  1    1 

1993  4    4 

1994  2    2 

1995  4    4 

1996  3    3 

1997 7 8    15 

1998 7 38 2   47 

1999 9 13 29   51 

2000 9 5 61   75 

2001 34 34 137   205 

2002 62 74 210   346 

2003 128 211 1 711 336 24 2 410 

2004 447 345 3 864 458 1 5 115 

2005 1 403 367 4 726 624 4 7 124 

2006 2 711 317 3 229 793 16 7 066 

2007 7 855 932 5 251 1 703 321 16 062 

2008 25 179 2 252 7 711 2 333 426 37 901 

2009 36 953 3 557 11 216 2 865 328 54 919 

2010 48 079 3 088 18 054 3 988 1 142 74 351 

2011 49 697  16 400   66 097 

2012 49 621 3 294 16 136 5 065 875 74 991 

2013 43 050 3 610 21 372 12 530 2 837 83 399 

2014 41 786 2 667 21 581 23 745 5 417 95 196 

2015 38 723 1 701 19 213 34 988 9 812 10 4437 

2016 34 399  20 408   54 807 

2017 39 114  22 438   61 552 

2018       

2019 37 104  24 418   61 522 

2020 43 943  20 776   64 719 

2021 47 499  15 593   63 092 

2022 41 370  10 016   51 386 

SUMA: 589 189 22 527 264 552 89 428 21 203 986 899 
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Rys. 2.36. Zestawienie ilości liczników jednofazowych w grupie C1x, ze względu na 
datę ich wymiany legalizacyjnej [oprac. wł.]. 

 

 Rys. 2.37. Wyszczególnienie ilości liczników jednofazowych w grupie C1x, ze 
względu na ich rodzaj i datę wymiany legalizacyjnej [oprac. wł.]. 
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Rys. 2.38. Zestawienie ilości liczników trójfazowych w grupie C1x ze względu na datę 
ich wymiany legalizacyjnej [oprac. wł.]. 

 

Rys. 2.39. Wyszczególnienie ilości liczników trójfazowych w grupie C1x ze względu 
na ich rodzaj i datę wymiany legalizacyjnej [oprac. wł.]. 
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Rys. 2.40. Zestawienie ilości wszystkich liczników C1x ze względu na datę ich 
wymiany legalizacyjnej [oprac. wł.]. 
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2.3.5. Grupa taryfowa G1x 

Grupa taryfowa G1x obejmuje podmioty przyłączane bezpośrednio do sieci 
dystrybucyjnej bez względu na poziom napięcia zasilającego. Grupa ta obejmuje 
w szczególności: 

− wiejskie i miejskie gospodarstwa domowe oraz pomieszczenia gospodarcze 
związanych z prowadzeniem tych gospodarstw, 

− lokale o charakterze zbiorowego zamieszkania, tj.: domy akademickie, internaty, 
hotele robotnicze, klasztory, plebanie domy opieki społecznej, domy dziecka, oraz 
znajdujące się w tych lokalach pomieszczenia pomocnicze, słuŜce potrzebom 
bytowym mieszkańców i nie posiadające charakteru handlowo-usługowego. 

Odbiorcy ci kwalifikowani są do odpowiedniej grupy taryfowej: G11, G12 lub 
G13, według których cen i stawek są rozliczani za energię elektryczną i świadczone 
usługi dystrybucyjne. 

Urządzenia pomiarowe w tej grupie przyłączeniowej stanowią liczniki 
trójfazowe oraz liczniki jednofazowe. Łączna ilość urządzeń pomiarowych w grupie 15 
sklasyfikowanych OSD, wynosi 9 501,6 tyś.,  Liczniki trójfazowe w ilości 3 577,3 tyś. 
sztuk stanowią 37,6 % wszystkich urządzeń pomiarowych w tej grupie przyłączeniowej, 
natomiast liczniki jednofazowe 62,3 % (5 924,3 tyś.).  

Natomiast stosując podział na liczniki indukcyjne i elektroniczne, udział ich 
wynosi odpowiednio 94,1 % i 5,9 %. 

 

�  Liczniki indukcyjne 

Szczegółowy, ilościowy udział urządzeń pomiarowych w zaleŜności od ich cech 
i parametrów technicznych w grupie liczników indukcyjnych, przedstawiony został 
w tabeli 2.37. 

Urządzenia pomiarowe w grupie liczników indukcyjnych stanowią liczniki 
energii czynnej – liczniki energii biernej stanowią bowiem odsetek poniŜej dziesiątej 
części promila. W prezentowanej grupie urządzeń pomiarowych liczniki jednofazowe 
stanowią 62,7 %, natomiast liczniki trójfazowe 37,3 %.  

Przy rozbiciu na urządzenia jednofazowe, jedno- i dwutaryfowe, udział tych 
pierwszych stanowi odpowiednio 58,9 % (5 270 tyś.). 

Graficzna prezentacja udziału poszczególnych rodzajów liczników w zaleŜności 
od rejestrowanych przez nie parametrów oraz ich cech przedstawiona została na 
rysunku 2.41. 
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Tabela 2.37. Podział liczników indukcyjnych w grupie taryfowej G1x [oprac. wł.]. 

L.p. Rodzaj liczników energii elektrycznej Ilo ść 

1. jednotaryfowe 5 269 343 

2. 

jednofazowe 

dwutaryfowe 337 085 

3. do pomiaru mocy czynnej 2 610 806 

4. do pomiaru mocy biernej 130 

5. ze wskaźnikiem mocy 
maksymalnej 

268 

6. z wyjściem impulsowym 1 

7. 

jednotaryfowe 

z rejestratorem mocy 87 

8. do pomiaru mocy czynnej 714 941 

9. do pomiaru mocy biernej 0 

10. ze wskaźnikiem mocy 
maksymalnej 173 

11. 

bezpośrednie 

dwutaryfowe 

z rejestratorem mocy 0 

12. do pomiaru mocy czynnej 5 644 

13. do pomiaru mocy biernej 1 494 

14. ze wskaźnikiem mocy 
maksymalnej 565 

15. z wyjściem impulsowym 0 

16. 

jednotaryfowe 

z rejestratorem mocy 2 

17. do pomiaru mocy czynnej 190 

18. do pomiaru mocy biernej 13 

19. 

tr
ój

fa
zo

w
e 

pośrednie 

dwutaryfowe 

ze wskaźnikiem mocy 
maksymalnej 

282 

20. 
 

  z rejestratorem mocy 1 

 
 

  SUMA: 8 941 025 

 

 



Raport I Projektu: Wzmocnienie nadzoru regulatora nad sektorem energii 

 Strona 123 

Rys. 2.41. Zestawienie ilości liczników indukcyjnych w zaleŜności od ich 
rodzaju i zakresu rejestrowanych informacji [oprac. wł.]. 

 

�  Liczniki elektroniczne 

Zestawienie rodzajów liczników statycznych zainstalowanych u 15 OSD 
w grupie taryfowej G1x, w zaleŜności od zakresu rejestrowanych parametrów, 
przedstawiono w tabeli 2.38 oraz w sposób graficzny na rys. 2.42. Podobnie jak 
w przypadku grupy taryfowej C1x, praktycznie wszystkie liczniki stanowią urządzenia 
wielotaryfowe wyposaŜone w interfejs komunikacyjny. Liczniki jednofazowe (21,2 
tyś.) stanowią 19,5 % liczników elektronicznych w tej grupie, natomiast trójfazowe 
80,5 % (87,5 tyś.). 
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Tabela 2.38. Podział liczników statycznych w grupie przyłączeniowej IV. Grupy 
 taryfowe G1x [oprac. wł.]. 

Ilość 

L.p. Typ licznika 

jednotaryfowe wielotaryfowe 

1. Jednofazowy energii czynnej 17 3 214 

2. Jednofazowy energii czynnej z rejestracją profilu mocy 82 314 864 

3. Trójfazowy energii czynnej  3 781 

4. Trójfazowy energii czynnej z rejestracją profilu mocy  223 821 

5. Trójfazowy energii czynnej i biernej   

6. Trójfazowy energii czynnej i biernej z rejestracją profilu mocy  3 230 

7. Trójfazowy czterokwadrantowy   

8. Trójfazowy czterokwadrantowy z rejestracją profilu mocy  11 569 

 SUMA: 99 560 479 

 

 

Rys. 2.42. Zestawienie ilości liczników elektronicznych w zaleŜności od rodzaju 
rejestrowanych informacji [oprac. wł.]. 
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Zestawienia przedstawiające podział poszczególnych rodzajów liczników 
w grupie taryfowej G1x ze względu na datę ich ostatniej legalizacji w odniesieniu do 
liczników indukcyjnych przedstawiono w tabeli 2.39 i na rysunku 2.43, natomiast 
elektronicznych w tabelach 2.40 – 2.43 oraz na rysunku 2.44. 

Dane szczegółowe dotyczące zainstalowanych urządzeń indukcyjnych 
i elektronicznych w podgrupach taryfowych G1x u poszczególnych OSD znajdują się 
w plikach arkusza kalkulacyjnego indukcyjne_G.xls oraz elektroniczne_G.xls. 

Uogólnione zestawienie danych przedstawiające liczbę jednofazowych 
i trójfazowych indukcyjnych liczników energii czynnej, do pomiarów bezpośrednich 
i pośrednich oraz liczników elektronicznych jedno i trójfazowych, w zaleŜności od roku 
nadania cech legalizacyjnych przedstawione zostało w tabeli 2.44. Analogicznie jak 
w grupie C1x, wyszczególnione zostały liczniki typu A52.  

Otrzymane zestawienie ilości sklasyfikowanych urządzeń pomiarowych 
indukcyjnych i elektronicznych podlegających koniecznej wymianie legalizacyjnej 
w latach 1990 – 2022 zamieszczone zostały w tabeli 2.45 oraz przedstawione graficznie 
na rysunkach 2.45 – 2.49. 
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Tabela 2.39. Szczegółowe dane dotyczące liczników indukcyjnych w grupie taryfowej G1x [oprac. wł.]. 
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Rys. 2.43. Zestawienie ilości liczników indukcyjnych w zaleŜności od roku 
ich legalizacji w grupie taryfowej G1x: 1P – jednofazowych energii 

czynnej, 3P – trójfazowych energii czynnej, 3Q trójfazowych 
energii biernej, 3Pr – trójfazowych energii czynnej 

z rejestratorem lub wskaźnikiem przekroczenia mocy [oprac. wł.]. 
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Tabela 2.40. Liczniki bezpośrednie jednofazowe przedpłatowe [oprac. wł.]. 

Rok legalizacji Rodzaj liczników energii 
elektrycznej 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
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Objaśnienia:  P – pomiar energii czynnej, PQ – licznik energii czynnej i biernej, 
 4PQ – licznik czterokwadrantowy. 

 

Tabela 2.41. Liczniki bezpośrednie trójfazowe przedpłatowe [oprac. wł.]. 

Rok legalizacji Rodzaj liczników energii 
elektrycznej 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
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Objaśnienia:  P – pomiar energii czynnej, PQ – licznik energii czynnej i biernej, 
 4PQ – licznik czterokwadrantowy. 
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Tabela 2.42. Liczniki bezpośrednie jednofazowe [oprac. wł.]. 

Rok legalizacji Rodzaj liczników energii 
elektrycznej 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
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Objaśnienia:  P – pomiar energii czynnej, PQ – licznik energii czynnej i biernej, 
 4PQ – licznik czterokwadrantowy. 

 

Tabela 2.43. Liczniki bezpośrednie trójfazowe [oprac. wł.]. 

Rok legalizacji Rodzaj liczników energii 
elektrycznej 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
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Objaśnienia:  P – pomiar energii czynnej, PQ – licznik energii czynnej i biernej, 
 4PQ – licznik czterokwadrantowy. 
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Rys. 2.44. Zestawienie ilości liczników elektronicznych w zaleŜności od roku 
ich legalizacji w grupie taryfowej G1x: 1P – jednofazowych energii 

czynnej 3P – trójfazowych energii czynnej, 3PQ trójfazowych energii 
czynnej i biernej, 3Pr – trójfazowych czterokwadrantowych [oprac. wł.]. 
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Tabela 2.44. Zestawienie liczników ze względu na datę ostatniej legalizacji w grupie 
 taryfowej G1x [oprac. wł.]. 

Indukcyjne Elektroniczne 

trójfazowe jednofazowe trójfazowe jednofazowe 
Rok 

legalizacji 

bezpośrednie po średnie pozostałe  typu A52   

1983 34  135 25   

1984 50  250 37   

1985 75  961 75   

1986 70  2 576 238   

1987 126 1 6 126 1401   

1988 276 1 6 025 2 930   

1989 987 2 46 119 39 158   

1990 1 609 3 53 197 68 679   

1991 4 356  55 364 63 686   

1992 8 647 2 85 879 59 628   

1993 43 950 4 114 907 90 172   

1994 197 945 281 176 981 112 846   

1995 224 416 152 305 025 172 938   

1996 279 426 213 539 824 12 34 

1997 337 042 174 407 722 4 14 

1998 292 253 71 345 548 24 114 

1999 279 441 272 381 049 1 719 218 

2000 232 395 271 381 015 4 205 9 433 

2001 231 428 727 358 738 5 243 9 193 

2002 193 819 891 351 476 6 664 16 909 

2003 193 127 893 324 442 11 270 21 349 

2004 210 446 926 333 711 11 757 12 393 

2005 215 302 767 308 389 39 030 56 431 

2006 201 223 586 265 080 68 945 77 213 

2007 177 833 447 144 076 93 528 114 876 

SUMA: 3 326 276 6 684 5 606 428 242 401 318 177 
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Tabela 2.45. Zestawienie ilości liczników w grupie G1x ze względu na datę ich 
 ponownej legalizacji [oprac. wł.]. 

Indukcyjne Elektroniczne 

trójfazowe 
Rok 

legalizacji 

bezpośrednie po średnie 
jednofazowe trójfazowe jednofazowe 

Razem 

1994  1    1 

1995  1    1 

1996  2    2 

1997 34 3 135   172 

1998 50  250   300 

1999 75 2 961   1 038 

2000 70 4 2 576   2 650 

2001 126 281 6 126   6 533 

2002 276 152 6 050   6 478 

2003 987 213 46 156 12 34 47 402 

2004 1 609 174 53 272 4 14 55 073 

2005 4 356 71 55 602 24 114 60 167 

2006 8 647 272 87 280 1 719 218 98 136 

2007 43 950 271 117 837 4 205 9 433 175 696 

2008 197 945 727 216 139 5 243 9 193 429 247 

2009 224 416 891 373 704 6 664 16 909 622 584 

2010 279 426 893 603 510 11 270 21 349 916 448 

2011 337 042  467 350   804 392 

2012 292 253 926 435 720 11 757 12 393 753 049 

2013 279 441 767 493 895 39 030 56 431 869 564 

2014 232 395 586 553 953 68 945 77 213 933 092 

2015 231 428 447 358 738 93 528 114 876 799 017 

2016 193 819  351 476   545 295 

2017 193 127  324 442   517 569 

2018       

2019 210 446  333 711   544 157 

2020 215 302  308 389   523 691 

2021 201 223  265 080   466 303 

2022 177 833  144 076   321 909 

SUMA: 3 326 276 6 684 5 606 428 242 401 318 177 9 499 966 
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Rys. 2.45. Wyszczególnienie ilości liczników jednofazowych w grupie G1x ze 

względu na ich datę wymiany legalizacyjnej [oprac. wł.]. 

 

Rys. 2.46. Wyszczególnienie ilości liczników jednofazowych indukcyjnych 

i elektronicznych w grupie G1x ze względu na ich 

rodzaj i datę wymiany legalizacyjnej [oprac. wł.]. 
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Rys. 2.47. Wyszczególnienie ilości liczników trójfazowych w grupie G1x ze względu 

na ich datę wymiany legalizacyjnej [oprac. wł.]. 

 

Rys. 2.48. Wyszczególnienie ilości liczników trójfazowych indukcyjnych 

i elektronicznych w grupie G1x ze względu na ich 

rodzaj i datę wymiany legalizacyjnej [oprac. wł.]. 

Data wymiany legalizacyjnej 

Ilo
ść

 li
cz

ni
kó

w
 p

rz
ez

na
cz

on
yc

h 
do

 w
ym

ia
ny

 

Data wymiany legalizacyjnej 

Ilo
ść

 li
cz

ni
kó

w
 p

rz
ez

na
cz

on
yc

h 
do

 w
ym

ia
ny

 



Raport I Projektu: Wzmocnienie nadzoru regulatora nad sektorem energii 

 Strona 135 

 

Rys. 2.49. Wyszczególnienie ilości wszystkich liczników grupie G1x ze 

względu na ich datę wymiany legalizacyjnej [oprac. wł.]. 
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 Opis rozwiązań komunikacyjnych zastosowanych w przypadku odbiorców 

 posiadających teletransmisję danych pomiarowych do/z systemu kaŜdego 

 z operatorów OSD 

W oparciu o informacje przekazane przez przedsiębiorstwa energetyczne 
realizujące zadania OSD, moŜliwe było przeprowadzenie całościowego podsumowania 
danych dotyczących ilości urządzeń pomiarowych odczytywanych w sposób zdalny 
w sieciach dystrybucyjnych naleŜących do poszczególnych OSD. 

W funkcji grup taryfowych oraz wyszczególnionej własności urządzeń 
pomiarowo-rozliczeniowych dokonano zestawienia informacji dotyczących ilości 
liczników energii elektrycznej odczytywanych zdalnie – tab. 2.46. Niestety, 
przedsiębiorstwo energetyczne OSD ID 30 nie przekazało Ŝadnych informacji 
odnoszących się do kwestii liczby urządzeń pomiarowych oraz sposobu realizacji 
komunikacji zdalnej. 

W tabeli 2.46 zostały zaprezentowane równieŜ informacje o całkowitej liczbie 
modułów komunikacyjnych zainstalowanych u poszczególnych OSD z zachowaniem 
podziału na urządzenia naleŜące do OSD oraz moduły będące własnością odbiorców. 

Jak wynika z przedstawionego zestawienia, przewaŜająca część istniejących 
rozwiązań komunikacyjnych wykorzystuje technologię GPS/GPRS. Wykorzystywane 
są w tym celu następujące moduły komunikacyjne: ANDRA, CU-Gx, CU-Px, ELSTER 
DM600, Gtm-t, Skalar GSM oraz ZolNET. 

Zdecydowanie rzadziej stosowane są rozwiązania komunikacyjne bazujące na 
PSTN. WyróŜnić moŜna następujące moduły, realizujące komunikację 
z wykorzystaniem tej technologii: CU-Mx, ELSTER DM 100 

Spotykane są równieŜ rozwiązania w zakresie przekazywania danych 
pomiarowych w postaci załączników do listów elektronicznych. Funkcję taką pełnią 
urządzenia eMejler, które mogą współpracować zarówno z modemami PSTN, jak 
równieŜ z urządzeniami GSM/GPRS. 

Na potrzeby lokalnego łączenia z wykorzystaniem wyjść impulsowych, RS232, 
oraz RS485 w licznikach energii elektrycznej układów pomiarowo-rozliczeniowych 
podstawowych oraz rezerwowych stosowane są moduły komunikacyjne: CU-B1 
i Ex-IMP. 
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Tabela 2.46. Zestawienie danych dotyczących rozwiązań komunikacyjnych zastosowanych w przypadku odbiorców 
 posiadających teletransmisję danych pomiarowych do OSD [oprac. wł.]. 
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 Na podstawie informacji przesłanych przez poszczególnych OSD na potrzeby 
realizacji Projektu dokonano całościowego zestawienia informacji o stanie wdroŜeń 
systemów zdalnego odczytu danych pomiarowych pochodzących z odczytów liczników 
energii elektrycznej zainstalowanych na obszarze działania kilku OSD 
wyszczególnionych w kolejnych podrozdziałach. 

 

2.4.1. OSD ID 18 

OSD ID 18: zainicjowała prace przygotowawcze dotyczące powstania systemu 
do zdalnego odczytu danych pomiarowych z układów pomiarowo-rozliczeniowych 
jeszcze w ówczesnej Poprzedniczce OSD ID 18 na początku 1999 roku. Spośród wielu 
ofert, w drodze przetargu, został wybrany system SKOME firmy INNSOFT Sp. z o.o. 
Odbiór systemu i przeszkolenie uŜytkowników systemu nastąpiło 
w styczniu 2001 roku. Na początku system umoŜliwiał odczyt danych w trybie on-line 
z punktów wymiany energii pomiędzy Poprzedniczką OSD ID 18 a PSE, sąsiednimi 
spółkami energetycznymi oraz z wytwórcami na poziomie napięcia 110kV. W 2003 
roku zostały uruchomione pomiary w trybie on-line bezpośrednio z punktów wymiany 
energii z PSE S.A., sąsiednimi spółkami energetycznymi oraz z wytwórcami na 
poziomie napięcia 110kV.  W kolejnym roku funkcjonalność systemu SKOME została 
powiększona o moduł innHREN umoŜliwiający automatyczne pozyskiwanie danych 
pomiarowych z systemów informatycznych poszczególnych Oddziałów do bazy danych 
systemu SKOME w Zakładzie Głównym w miejscowości X poprzez kanały VPN. W 
całym okresie uŜytkowania systemu w ramach posiadanych środków i moŜliwości była 
uruchamiana transmisja danych z urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych Wielkiego 
Odbioru. 

Obecnie w OSD ID 18 przeprowadzany jest przetarg na pilotaŜowe 
uruchomienie zdalnego odczytu liczników zainstalowanych u odbiorców komunalnych 
z wykorzystaniem nowych technologii. Przetarg podzielono na dwa zadania. W 
pierwszym transmisja pomiędzy licznikiem, a koncentratorem ma być wykonana w 
technologii radiowej, natomiast w drugim zadaniu przy wykorzystaniu technologii PLC. 

Przeznaczeniem Systemu Kontroli i Rozliczeń Mediów Energetycznych 
SKOME jest pozyskiwanie i rejestrowanie danych z układów pomiarowych i innych 
źródeł, a takŜe przetwarzanie, wizualizacja i udostępnianie danych, obliczonych funkcji 
i wskaźników innym systemom (np. typu CAD, MIS, MRP II, ERP).  

Interfejs pomiarowy zbiera informacje z punktów pomiarowych podłączonych 
bezpośrednio lub poprzez łącza komutowane (TPSA, GSM). System wykorzystuje 
róŜnorodne techniki transmisji danych (łącza impulsowe analogowe – modemowe, 
cyfrowe, przewodowe i bezprzewodowe) oraz zestaw urządzeń interfejsowych 
(koncentratory danych IKD2000, inteligentne komutatory linii szeregowych IKOM, 
sieciowe porty szeregowe nPort IP/RS, rozdzielacze impulsów IPS, separatory ZP4, 
modemy, zasilacze itp.). 

Dane rejestrowane w systemie pochodzą z urządzeń pomiarowych, systemów 



Raport I Projektu: Wzmocnienie nadzoru regulatora nad sektorem energii 

 Strona 139 

automatyki, komputerowych zbiorów danych, lub mogą być wprowadzane ręcznie. 

Zarejestrowane dane oraz obliczone wielkości i wskaźniki ekonomiczne mogą 
być prezentowane na wykresach i w tabelach, monitorowane oraz straŜnikowane na 
hierarchicznych mapach synoptycznych, a takŜe eksportowane do innych 
komputerowych systemów wspomagających zarządzanie. 

Budowa programu i istniejące w systemie edytory pozwalają na sprawne 
wykonywanie sprawozdań i rozliczanie produkcji, obrotu lub konsumpcji energii. 

 Obecnie system SKOME pozwala na zbieranie danych archiwalnych 
15-minutowych i/lub bieŜących godzinowych z: 

− sumatorów DATAPAF, 
− koncentratorów AMR, 
− koncentratorów AMS, 
− koncentratorów IKD, 
− koncentratorów KWMS-LAN współpracujących z licznikami energii elektrycznej 

LZQM firmy POZYTON, 
− koncentratorów FAF/FAG, 
− liczników ZDM i ZMQ, 
− liczników LZQM, EQabp i EQm 
− liczników ABB Alpha. 

Rejestratory podczytywane są drogą komunikacji szeregowej po liniach 
dedykowanych z wykorzystaniem protokołu producenta. Do transmisji wykorzystywane 
są takie media jak: 

− linie telefoniczne poprzez modem PSTN, 
− łączność bezprzewodowa GSM poprzez modemy GPRS lub GSM, 
− sieci lokalne LAN współpracujące z wieloportowymi konwerterami RS-LAN firmy 

MOXA. 

System stanowi bazę danych dla systemu WIRE, a takŜe jest istotnym źródłem 
informacji o punktach wymiany energii elektrycznej pomiędzy OSD ID 18, a 
sąsiednimi Operatorami Systemów Dystrybucyjnych (OSD), PSE Operator S.A.. oraz 
wytwórcami. Pozwala on na bieŜące monitorowanie istotnych punktów pomiarowych 
(m.in. poprzez wykorzystanie straŜników tabelarycznych) i szybkie reagowanie w 
przypadku jakichkolwiek awarii lub nieprawidłowości w działaniu układów 
pomiarowo-rozliczeniowych. 

W związku z działalnością OSD ID 18 wymagającą oprócz zdalnego odczytu 
danych pomiarowo-rozliczeniowych i ich analizy takŜe koordynacji działań jednostek 
organizacyjnych oraz kompleksowej obsługi rynku energii w zakresie zadań naleŜących 
do OSD, opracowano wstępne załoŜenia do systemu informatycznego wspomagającego 
działalność Operatora Systemu Dystrybucyjnego. W najbliŜszym czasie zostanie 
opracowany projekt techniczny systemu wspomagającego pracę OSD. Uwolnienie 
rynku oznacza obowiązek obsłuŜenia odbiorców korzystających z prawa wyboru 
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sprzedawcy w ściśle określonym terminie. Docelowo wdraŜane procedury oraz 
informatyczny system wspomagania powinny obejmować wszystkich odbiorców  
i pozostałych uczestników rynku energii. 

Kolejnym, zgoła najtrudniejszym zadaniem nałoŜonym ustawą Prawo 
Energetyczne (przełoŜonym na IRiESP) jest wyznaczenie i zakup energii na pokrycie 
strat i róŜnicy bilansowej. 

W tym celu OSD ID 18 zamierza zaprojektować, wykonać 
i wdroŜyć nowe narzędzia informatyczne wspomagające funkcjonowanie OSD 
w obszarach: 

− umów i konfiguracji rynku uwzględniające wzajemne relacje przepływów 
informacji pomiędzy OSD, a podmiotami. W szczególności dotyczy to systemu 
zmiany sprzedawcy, ewidencjonującego dane po uzyskaniu przez odbiorcę - 
uŜytkownika systemu dystrybucyjnego (USD) statusu uczestnika rynku 
dystrybucyjnego (URD), umowy dystrybucyjne, generalne i sprzedaŜy oraz 
umoŜliwiając rozliczanie i publikacje wielkości z wirtualnych miejsc bilansowania 
(wMB), 

− obsługi pomiarów URD poprzez pozyskiwanie i przetwarzanie danych 
pomiarowych odczytywanych z urządzeń pomiarowych, odczytów inkasenckich, 
realizując wymagania Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. System 
odpowiadać będzie za weryfikację, agregację oraz substytucję danych 
pomiarowych. Powinien umoŜliwiać harmonogramowanie zadań, eksportować dane 
do systemu fakturującego oraz wspomagać w projektowaniu, zarządzaniu i obsłudze 
profili zuŜycia dla potrzeb wyznaczania i przekazywania danych z wMB, 

− wyznaczania, zakupu i rozliczania energii na pokrycie strat i róŜnicy bilansowej, 
uwzględniając okresy przejściowe i rozwiązanie docelowe, 

− wyznaczania i rozliczania USD sprzedaŜy usług dystrybucyjnych, wraz 
z niezbędnymi aplikacjami do realizacji obowiązujących umów w obszarze usług 
dystrybucyjnych, prowadzenia wymaganej sprawozdawczości (np. do Urzędu 
Regulacji Energetyki, Agencji Rynku Energii). WdraŜany system powinien 
współpracować z działającymi systemami bilingowymi, a docelowo będzie 
realizował kompleksowo zadania OSD. 

Zgodnie z przepisami Dyrektywy 2003/54/WE zaimplementowanymi do 
polskiego prawodawstwa, podstawowym obowiązkiem OSD jest zagwarantowanie 
w sposób transparentny, wszystkim uŜytkownikom i uczestnikom systemu 
dystrybucyjnego dostępu do sieci na równych prawach. 

Z uwagi na bieŜącą działalność OSD oraz zmieniające się uwarunkowania 
formalno-prawne funkcjonowania OSD na szeroko rozumianym rynku energii 
elektrycznej, opracowanie i wdroŜenie spójnego systemu informatycznego 
wspomagania OSD, naleŜy podzielić na etapy budowy rozwiązania docelowego. 
Szczególnie waŜnym jest, aby w pierwszym etapie uwzględnić moŜliwie elastyczny 



Raport I Projektu: Wzmocnienie nadzoru regulatora nad sektorem energii 

 Strona 141 

rozwój systemu w etapach końcowych.  

Ze względu na specyfikę funkcjonowania poszczególnych OSD oraz złoŜony 
proces wdraŜania w Ŝycie i dostosowania do struktur organizacyjnych systemów 
informatycznych, niemoŜliwym jest zaimplementowanie wypracowanych w innych 
spółkach rozwiązań. 

 

2.4.2. OSD ID 50 

Doświadczenia związane z wdraŜaniem zdalnego odczytu odbiorców 
komunalnych wykorzystaniem technologii PLC 

W firmie testowaniu poddawano m.in. system ENERG-CONTROL w technologi PLC. 
Testy dotyczyły następujących elementów tego systemu:  

− liczniki elektroniczne producentów JM-Tronik i Pafal, 
− modemy transmisji danych PLC, 
− koncentratory wraz z modemami komunikacji GSM/GPRS MTD, 
− przekaźniki WS PLC3 (wzmacniacze sygnałów), 
− Serwer Zarządzający z oprogramowaniem ENERGO-CONTROL. 

Podstawowe funkcje i zadania systemu: 

− bilansowanie obszarowe energii wprowadzonej do sieci (wskazania licznika 
bilansowego zamontowanego na stacji elektroenergetycznej) z ilością energii 
zarejestrowanej przez liczniki klientów na danym obiekcie w zadanym okresie 
czasu, 

− zdalny odczyt danych z liczników energii elektrycznej, 
− systematyczne gromadzenie i przechowywanie danych z liczników 

w koncentratorze, 
− transmisję danych pomiarowych z koncentratora do serwera, 
− gromadzenie i przetwarzanie, wizualizacja danych w programie i Serwerze 

Zarządzającym. 
− zrzut odczytów liczników z obiektu do pliku tekstowego i jego zaczytanie do 

systemu bilingowego SELEN celem wystawienia faktur, bądź dalszej obróbki 
pozyskanych danych np. w Excelu, 

− wykonanie bilansu energii elektrycznej dla konkretnego obiektu za zadany okres  
− (w Spółce do nadzoru nad bilansami wykorzystywany jest głównie system 

bilingowy SELEN), 
− zdalna zmiana taryfy – opcja moŜliwa do uruchomienia, 
− zdalne sterowanie przystawką wstrzymującą dostawę energii elektrycznej – opcja 

moŜliwa do uruchomienia. 

Opis funkcjonowania systemu. 
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Liczniki i  modemy 

W systemie zdalnego odczytu aktualnie montowane są typowe liczniki 
elektroniczne firmy PAFAL (6EC9atgr, 16EC3gr, 12EA5gr) zawierające łącze RS 232 
do komunikacji z modemem. KaŜdy licznik energii elektrycznej wyposaŜony jest 
w modem transmisji danych PLC do komunikacji po sieci nN z koncentratorem. 
W modem PLC jest równieŜ wyposaŜony licznik bilansowy rejestrujący energię 
wprowadzoną do sieci na danym obiekcie. Aktualnie dla komunikacji z licznikami 
jednofazowymi, trójfazowymi i półpośrednimi słuŜy taki sam typ modemu PLC 
montowany pod kapami liczników. Przesyłane przez modemy dane są zabezpieczane, 
przed ich fałszowaniem oraz dostępem do nich osób postronnych, poprzez zastosowanie 
algorytmów szyfrujących (kodowanie i przeplot splotowy). 

 

Koncentratory 

Koncentrator PLC jest urządzeniem, które: 

− moŜe obsługiwać od 500 do 2000 liczników w zaleŜności od jego wersji. 
− za pośrednictwem modemów transmisji danych PLC co godzinę zbiera dane stanów 

liczników; akwizycja danych moŜe być realizowane równieŜ w dowolnie ustalonym 
czasie (co 1, 2, 3,……, 24h ), 

− zebrane dane przechowywane są przynajmniej przez dwa miesiące, 
− za pośrednictwem zawartego w koncentratorze PLC modułu transmisji danych 

MTD co godzinę przesyła zebrane dane do Serwera Zarządzającego; przekazywanie 
danych do Serwera Zarządzającego moŜe być realizowane równieŜ w dowolnie 
ustalonym czasie (co 1, 2, 3,……, 24h, 2 , 3, 4,……… dni) lub na Ŝądanie 
operatora, 

− funkcje akwizycji i przechowywania danych z liczników oraz komunikacja 
koncentrator-serwer realizowane są niezaleŜnie od siebie, 

− moduł MTD transmisji danych, w zaleŜności od wersji moŜe pracować w jednej 
z trzech sieci komunikacyjnych: 
− siecią GSM/GPRS – opcja wykorzystywana przez Spółkę,  
− dyspozytorską w paśmie VHF/UHF z zastosowaniem modemów transmisji 

danych cyfrowych z modulacją FFSK (ang. Fast Frequency Shift Keying), 
− trunkingową analogową (np. MPT1327) lub cyfrową (np. TETRA). 

 

Przekaźniki (repeatery) sygnału 

Przekaźnik (ang. repeater) WS PLC3 odbiera sygnały z liczników 
wyposaŜonych w modem PLC, poddaje je filtracji od zakłóceń, wzmacnia i przekazuje 
do sieci po wszystkich fazach. Stosując przekaźniki WS PLC3 zwiększamy zasięg 
sygnałów zdalnego odczytu. 

Serwer Zarządzający 

Serwer zarządzający – komputer klasy PC sterowany programem ENERGO-
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CONTROL, który umoŜliwia: 

− zdalny nadzór nad pracą poszczególnych elementów systemu zdalnego odczytu, 
− odczyt danych pomiarowych z koncentratorów w cyklach 1, 2, 4, 8, 12, 24 

godzinowych, 1, 2, 10, 20 dniowym, 1, 2, 3, 6 miesięcy, 1 na rok, 
− odczytania kaŜdego z liczników w dowolnej chwili, 
− zrzutu danych odczytowych obiektu do pliku tekstowego i zaczytanie danych do 

systemu bilingowego SELEN, 
− wykonanie bilansu energii elektrycznej obiektu dla określonego okresu czasu, 
− zrzutu danych bilansu energii elektrycznej za okres do Excela celem ewentualnej 

dalszej obróbki, 
− w opcji moŜliwość sterowania zdalną konfiguracją nowej taryfy na liczniku, oraz 

wstrzymania dostawy energii elektrycznej. 

Ocena testowanych elementów 

W trakcie uruchamiania i eksploatacji systemu zdalnego odczytu liczników 
energii elektrycznej nasunęły się następujące wnioski i spostrzeŜenia w zakresie oceny 
elementów składowych tego systemu. 

− koncentrator PLC –  jako urządzenie zbierające dane pomiarowe z przypisanych do 
niego liczników energii elektrycznej działał prawidłowo, 

− dane archiwalne zgromadzone w pamięci koncentratora w kaŜdej chwili na Ŝądanie 
operatora, wysyłane były do serwera zarządzającego z zainstalowanym 
oprogramowaniem ENERGO-CONTROL, 

− w warunkach rzeczywistych maksymalny zasięg sygnału wysyłanego przez 
koncentrator do modemów zawierał się w przedziale od 300 do 1000 metrów 
w zaleŜności od konfiguracji sieci, 

− modemy PLC – jako urządzenie odpowiedzialne za pobrania danych zapisanych 
w rejestrach licznika i przekazanie ich do koncentratora działały poprawnie, 

− komunikacja modemu z licznikiem następuje poprzez port komunikacyjny RS-232, 
− modem loguje się do licznika i pobiera jego numer z rejestru, poprzez który 

komunikuje się z koncentratorem, dzięki temu moŜliwe jest wykorzystywanie 
niektórych liczników dobrze komunikujących się z koncentratorem do pracy jako 
repeater odpytujące liczniki do których nie dociera sygnał bezpośrednio 
z koncentratora, 

− na podstawie doświadczeń zgromadzonych w pilotaŜu ograniczona została liczba 
repeaterów.  

W montowanych w pierwszych instalacjach licznikach produkcji JM-TRONIK 
(L3Fp, L3F, L1F) był problem z umiejscowieniem modemu PLC pod osłoną zacisków 
licznika.  

W licznikach tych montowane były róŜniące się kształtem między sobą modemy 
do liczników jednofazowych i trójfazowych. Producent licznika nie zapewnił 
kompatybilności oprogramowania wewnętrznego liczników, co w przypadku montaŜu 
liczników 
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z kolejnych dostaw powodowało konieczność zmian oprogramowania modemów PLC 
tak, aby mogły one pracować w systemie. Liczniki te nie posiadały zegara 
wewnętrznego, do sterowania przełączeniami rejestrów licznika potrzebny był zegar 
zewnętrzny. 

Aktualnie montowane są liczniki produkowane przez firmę PAFAL (6EC9atgr, 
16EC3gr, 12EA5gr). W licznikach tego typu montowany jest jeden rodzaj modemu 
PLC dla wszystkich liczników. Instalowany jest on w specjalnie do tego 
przygotowanym miejscu w osłonce zacisków licznika. WaŜnym podkreślenia jest 
równieŜ fakt, iŜ wymienione liczniki posiadają zegar wewnętrzny, co umoŜliwia 
zaimplementowanie dowolnej taryfy (w przyszłości równieŜ zdalnie). 

Współpracę modemów PLC z licznikami firmy PAFAL oceniono jako 
prawidłową. 

 

Wzmacniacze 

Wzmacniacze AS-PLC3 są elementami systemu przedłuŜający zasięg sygnału 
wysyłanego przez koncentrator. W pierwszych instalacjach wykorzystywano wybrane 
układy pomiarowe jako repetytory (przekaźniki) informacji od innego układu 
pomiarowego w przypadku, gdy sygnał z koncentratora nie docierał bezpośrednio do 
danego układu pomiarowego ograniczając do minimum ilość przekaźników. Okazało 
się to niepraktyczne w czasie eksploatacji w następujących przypadkach:  

− wymiana uszkodzonego układu pomiarowego, 
− wymiana układu pomiarowego w związku ze zmianą klienta, 
− wstrzymanie dostawy energii elektrycznej dla klienta, 
− wyłączenie energii elektrycznej przez klienta na zabezpieczeniach 

przedlicznikowych typu S (występuje często w domkach letniskowych z instalacją 
elektryczną wymagającą modernizacji – klient pozostawia instalację bez napięcia), 

− wykonywaniu w budownictwie wielorodzinnym przełączeń poszczególnych 
układów pomiarowych z jednej fazy na inną, bądź to przez elektryków danej 
administracji, bądź samych klientów (jeśli układ pomiarowy pełnił rolę repetytora to 
z chwilą przełączenia rola ta nie mogła być realizowana), 

− pojawieniu się zakłóceń w sieci powodujących zakłócenia sygnałów zdalnego 
odczytu. 

W kaŜdym z wymienionych przypadków oprócz braku odczytu z danego 
licznika dochodziły automatycznie braki danych z liczników, dla których pełnił rolę 
repetytora. Instalacja taka wymagała większego nadzoru oraz zastąpienia części 
repetytorów przekaźnikami. 

W celu rozwiązania omawianych problemów zastosowane zostały repeatery WS 
PLC, które montowane są bezpośrednio do przewodów sieci na słupie bądź w złączu 
kablowym. Podstawowym zadaniem repeaterów WS PLC3 jest wyfiltrowanie sygnału, 
jego wzmocnienie i przekazanie do sieci w kaŜdej z faz L1 – L3. 
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Repeatery WS PLC są elementem, które pracują najkrócej w systemie, 
wymagają więc jeszcze obserwacji w tym równieŜ oceny jak będą pracowały 
w warunkach zimowych. Dotychczasowa obserwacja pracy repeaterów WS PLC3 
pozwala na ich pozytywną ocenę.  

 

Liczniki energii  elektrycznej produkowane przez JM-TRONIK 

W testowanych instalacjach stosowano liczniki produkcji JM-TRONIK (typu: 
L3Fp, L3F, L1F). W montowanych w pierwszych instalacjach licznikach trudno było 
znaleźć miejsce na umieszczenie modemu PLC pod osłoną zacisków licznika. 
Montowane były dwa róŜniące się kształtem między sobą modemy do liczników 
jednofazowych i trójfazowych. Producent liczników nie zapewnił kompatybilności 
oprogramowania wewnętrznego liczników (protokołów komunikacji), co w przypadku 
montaŜu kolejnych partii liczników powodowało konieczność zmian oprogramowania 
modemów PLC, tak aby mogły one podjąć pracę w systemie. Liczniki te nie posiadały 
zegara wewnętrznego, do sterowania przełączeniami rejestrów licznika potrzebny był 
zegar zewnętrzny. 

W związku z powyŜszymi mankamentami oraz duŜą trudnością 
z zastąpieniem zdemontowanych liczników w instalacji zdalnego odczytu, liczniki te 
nie były  montowane w kolejnych instalacjach zdalnego odczytu.  

 

Liczniki energii  elektrycznej produkowane przez PAFAL 

W kolejnych instalacjach zdalnego odczytu wykorzystane zostały liczniki 
produkowane przez firmę PAFAL (typu: 6EC9atgr, 16EC3gr, 12EA5gr). Do zalet tych 
liczników naleŜy zaliczyć:  

− we wszystkich typach liczników moŜna zamontować taki sam typ modemu PLC, 
w specjalnie do tego przygotowanym miejscu w osłonie zacisków licznika, 

− liczniki posiadają zegar wewnętrzny, który steruje przełączaniem rejestrów liczydeł 
w liczniku, 

− liczniki posiadają port komunikacyjny RS-232, 
− producent zdeklarował dbałość o kompatybilność oprogramowania wewnętrznego 

liczników w tym szczególnie protokołów komunikacyjnych. 

Pozytywną ocenę końcową liczników firmy PAFAL wzmacnia dobra 
współpraca ze strony producenta w okresie rozwiązywania problemów jakie 
występowały w komunikacji z licznikami po ich montaŜu i próbie uruchomienia 
instalacji zdalnego odczytu.  

W trakcie uruchamiania instalacji zdalnego odczytu zauwaŜono, Ŝe zdarzały się 
przypadki zawieszania się komunikacji modemu z licznikiem wyposaŜonym 
w rejestrację profilu obciąŜenia. Zawieszanie się komunikacji z licznikiem następowało 
w momencie zamykania miesiąca obrachunkowego (liczniki mają taką opcję), jeśli 
w tym samym momencie licznik dostawał zapytanie o stan liczydeł od modemu, oraz 
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rozkaz zamknięcia okresu obrachunkowego zapisanego w programie licznika. Problem 
rozwiązano poprzez zmiany programowe.  

Stwierdzono, iŜ część pojawiających się problemów dotyczących prawidłowości 
pracy systemu komunikacji z licznikiem spowodowana była padającymi na liczniki 
promieniami słońca. Intensywne oświetlenie przez słońce głowicy optycznej licznika 
powodowało blokadę interfejsu komunikacyjnego RS-232, poprzez który modem PLC 
komunikuje się z licznikiem. Jak ustalono, producent liczników firma PAFAL umieściła 
dwa interfejsy komunikacyjne (port komunikacyjny podczerwieni, port komunikacyjny 
RS-232), na jednej zespolonej płytce. Port podczerwieni umieszczony jest od strony 
przedniej licznika i słuŜy do programowania taryf i zmian elementów składowych, które 
moŜliwe są do odczytania z licznika. Promienie słoneczne wpadające do optozłącza 
powodowały, Ŝe było to interpretowane przez licznik jako próba włamania się do 
licznika, co powodowało blokowanie obydwu interfejsów komunikacyjnych. Modem 
nie mógł się przez to komunikować z licznikiem. W kolejnych wersjach licznika 
producent zmienił budowę optozłącza. W konkretnych licznikach w instalacjach 
zastosowano metalowe namagnesowane zaślepki optozłącza. 

 

Komunikacja GPRS 

Oceniono, iŜ wymiana danych w oparciu o protokół GPRS realizowana była 
w sposób prawidłowy. Stwierdzono przejściowe utrudnienia w łączności komputera 
zarządzającego z poszczególnymi koncentratorami (najczęściej na przełomie miesiąca) 
Komunikacja GPRS realizowana była w oparciu o infrastrukturę sieciową operatora 
GSM ORANGE. 

 

Serwer Zarządzający 

Serwer Zarządzający wraz z oprogramowanie ENERGO-CONTROL 
– w zakresie obsługi instalacji zdalnego odczytu pracował poprawnie. Bardzo prosty 
program, którego zadaniem jest obsługa instalacji zdalnego odczytu, posiada dwie 
przydatne funkcje: 

− wykonywanie bilansu energii elektrycznej danego obiektu za określony przedział 
czasu, 

− zrzut danych odczytowych obiektu do pliku tekstowego i zaczytanie danych do 
systemu bilingowego SELEN, celem wystawienia faktur lub dalszej obróbki danych 
np. w EXCELU. 

 

Ocena końcowa systemu zdalnej komunikacji danych 

Zdalny odczyt w technologii PLC jest technologią nową dopiero wdraŜaną 
naleŜy więc obserwować zachowanie się uruchomionych instalacji celem 
wykorzystania doświadczeń. Wszystkie pojawiające się problemy w czasie montaŜu 
i uruchamiania instalacji zdalnego odczytu zostały zdiagnozowane i rozwiązane przez 
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dostawcę systemu bądź przez producenta liczników. Korzystając z dotychczas 
zdobytego doświadczenia celowe wydaje się kontynuowanie uruchomienia kolejnych 
przewidzianych w umowie instalacji zdalnego odczytu na obiektach z domkami 
letniskowymi. Uruchomione instalacje zdalnego odczytu na obiektach z domkami 
letniskowymi spełniają postawione przed nimi zadania: 

− bilansowania energii elektrycznej na danym obiekcie w określonym przedziale 
czasu przyczyniając się do obniŜania wskaźnika strat bilansowych, 

− odczytu stanów liczników w celu wystawienia faktur za zuŜytą energię elektryczną. 

Oceniono, iŜ tylko zdalny odczyt umoŜliwia uzyskanie wiarygodnego bilansu 
energii dla obiektów z domkami letniskowymi oraz poprawę poziomu satysfakcji 
klientów z realizowanych na jego rzecz usług przez OSD. 

 

Wybrane doświadczenia związane z wdraŜaniem zdalnego odczytu WO 

Jednym z testowanych systemów jest system instalacji układów pomiarowych 
odczytywanych w sposób zdalny, oparty na licznikach ZMD/ZMG oferowanych przez 
LANDIS&GYR oraz modemach SKALAR GSM/GPRS oferowanych przez firmę 
LACKMANN METERING Sp. z o.o. Urządzenia te zostały wybrane po wcześniejszym 
zapoznaniu się z ich moŜliwościami, awaryjnością oraz stopniem pewności 
pozyskiwania danych pomiarowych. Zarówno wybrane liczniki oraz modemy 
zapewniają bezproblemowe działanie zdalnego odczytu od strony technicznej. Jedynym 
wadą moŜe okazać się na początku ich dość skomplikowana obsługa od strony 
programowania. 

Obecnie instalowane w sieci zestawy do zdalnego odczytu dokonują zrzutu 
danych pomiarowych na wskazany adres e-mail z częstotliwością raz na dobę. Transfer 
danych dokonywany jest automatycznie w godzinach nocnych po zakończeniu doby od 
godziny 0:30 do 6:00 kiedy sieć GSM nie jest przeciąŜana jak w godzinach dziennych. 
Ponadto istnieje moŜliwość dokonania odczytu "na Ŝądanie", który jest moŜliwy do 
wykonania w dowolnej chwili. Jest to bardzo wygodna funkcja, zdecydowanie 
skracająca czas w przypadku np. konieczności natychmiastowego wykonania odczytu. 
(do 5 min. w przypadku liczników ZMD/ZMG). Dane są następnie w sposób 
automatyczny przekierowywane na serwer do określonego katalogu, z którego program 
nadzorujący pobiera pliki do dalszego przetwarzania. Jedyną czynnością operatorską 
jest dokonanie wczytania danych przez program ENERGIA3 z serwera. 

Programem nadzorującym jest ENERGIA3 częstochowskiego NUMERONU. 
Program zapewnia bieŜące monitorowanie stanów liczydeł oraz śledzenie przebiegu 
obciąŜenia w cyklach 15 min. z rozdzielczością dobową. MoŜe pełnić takŜe rolę 
Wirtualnego Sumatora dla wybranych liczników przy czym nie jest istotne ile liczników 
ma być sumowanych oraz gdzie się one znajdują. Teoretycznie, obiekty bilansowane 
mogą znajdować się w dowolnym miejscu w obszarze działania OSD.  

Na potrzeby rozliczeniowe wykonywane są raporty ze zuŜycia dla danych 
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liczników które w postaci plików .XML są ręcznie przenoszone do katalogu z danymi 
pomiarowymi skąd pracownicy Spółki Obrotowej wczytują je do Systemu bilingowego 
przy pomocy odpowiedniego raportu.  

 

2.4.3. OSD ID 89 

Obecnie realizowane jest sukcesywne uruchamianie transmisji zdalnej danych 
pomiarowych w grupach taryfowych AXX i BXX. Odczyty wykonywane są za pomocą 
analogowych linii komutowanych oraz za pośrednictwem sieci GSM/GPRS. Problemy 
w konfigurowaniu punktów odczytowych wynikają ze słabej jakości linii 
telefonicznych, a takŜe z braku zasięgu GSM. Na dzień dzisiejszy problem stanowi 
równieŜ brak moŜliwości dokonywania zdalnej diagnostyki układów pomiarowych za 
pomocą transmisji GPRS. Przy zwiększającej się liczbie punktów poboru 
odczytywanych zdalnie niewystarczająca okazuje się szybkość działania systemu 
akwizycji i przeliczania danych. Konieczne jest równieŜ zwiększanie liczby 
pracowników zajmujących się zdalnym odczytem. W przyszłości będzie moŜliwe 
zmniejszenie liczby osób odczytujących liczniki w sposób tradycyjny.  

W roku 2007 uruchomiono pilotaŜowy program odczytu zdalnego liczników 
zainstalowanych u odbiorców komunalnych na terenie Oddziału Wałbrzych. System 
działa w obrębie wybranej stacji transformatorowej (53 liczniki), w której zabudowano 
licznik bilansowy oraz koncentrator. Łączność między licznikami, a koncentratorem 
odbywa się za pośrednictwem modułów DLC. Punkt akwizycyjny jest połączony 
z koncentratorem przez łącze GPRS. PilotaŜ obejmuje równieŜ kilka liczników, 
z którymi łączność jest realizowana bezpośrednio za pośrednictwem GPRS. 

 

2.4.4. OSD ID 13 

Prace związane z uruchomieniem zdalnego odczytu odbiorców prowadzone są 
od początku 2006 roku, w związku z wejściem IRiESD wprowadzającej zasadę 
stosowania układów pomiarowych zainstalowanych u odbiorców z grup 
przyłączeniowych I-IV i VI (na napięciu powyŜej 1 kV). 

Obecnie tylko w dwóch przypadkach jest wykorzystywana łączność PSTN do 
transmisji danych pomiarowych. W pozostałych przypadkach wykorzystywane są łącza 
GSM. W przypadku układów pomiarowych, których właścicielem jest OSD planowane 
jest wykorzystanie technologii GPRS i transmisji w prywatnym APN. 

Większość modemów GSM u odbiorców jest wyposaŜonych w karty SIM 
operatora PLUS GSM, w czterech przypadkach jest to ORANGE, a w dwóch ERA 
GSM. Z doświadczenia pracowników LUBZEL Dystrybucja Sp. z o.o. wynika, Ŝe 
najmniej trudności sprawia uruchomienie transmisji danych w sieci PLUS GSM. 

Realizowane są takŜe prace związane z uruchomieniem transmisji danych 
z układów pomiarowych energii elektrycznej dla potrzeb wydawania świadectw 
pochodzenia. W układach transmisji danych oraz do ich testów stosowane są urządzenia 
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następujacych producentów: Landis Gyr, Lanex, Moxa, Nokia, Pozyton, Simens, 
SonyEricsson, WAGO, Wetermo. 

 

2.4.5. OSD ID 79 

W chwili obecnej OSD ID 79 posługuje się w zakresie zdalnej akwizycji danych 
pomiarowych następującymi urządzeniami (modemami GSM): 

− eMailer - firmy Numeron, 
− Skalar  - firmy Lackmann. 

Przekazywanie danych odbywa się za pośrednictwem sieci GSM i internetowych 
serwerów pocztowych. Liczniki są odpytywane za pośrednictwem ogólnie stosowanych 
wejść/wyjść cyfrowych: CLO, RS485, (rzadziej RS232 , UTP, Radio). 

Inne technologie zdalnego odczytu, oparte na np. LAN, PLC, GSM (GPRS) są 
obecnie w fazie testowej, co w obecnej sytuacji nie pozwala jeszcze na sformułowanie 
ostatecznych wniosków na temat ich sprawności i przydatności do zdalnej akwizycji 
danych pomiarowych. 

 

2.4.6. OSD ID 31 

W OSD ID 31 funkcjonują następujące systemy/oprogramowania do zdalnego 
pozyskiwania danych pomiarowych: SKOME, ENERGIA 3, DGC300. Drogi transmisji 
zdalnego pozyskiwania danych to przede wszystkim PSTN, GSM; obecnie odbywają 
się testy z wykorzystaniem transmisji GPRS. 

WdraŜany jest równieŜ system Akwizycji Danych Odczytowych firmy Galkom, 
który w załoŜeniu posiada funkcjonalność zdalnego pozyskiwania danych 
pomiarowych.   

 

2.4.7. OSD ID 71 

OSD ID 71 w drugiej połowie 2005 roku rozpoczął realizacje projektu 
uruchomienia zdalnej transmisji danych pomiarowych z układów pomiarowych 
klientów grup taryfowych C2, B i A nazywanych dalej klientami biznesowymi 
znajdującymi się w obrębie sieci dystrybucyjnej OSD ID 71. Celem biznesowym 
inwestycji poza uruchomieniem zdalnej transmisji danych pomiarowych jest 
zapewnienie niezawodnej pracy i rozwoju układów pomiarowych energii elektrycznej 
klientów biznesowych. W ramach projektu prowadzone prace maja m.in. na celu: 

− eliminowanie fizycznych comiesięcznych odczytów wykonywanych przez 
monterów spółki wykonawczej, 

− zmniejszenie usterkowości w układach pomiarowych. Dostęp do danych 
zgromadzonych, 
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w licznikach jest moŜliwy w kaŜdym momencie, co ma znaczenie w przypadku 
reklamacji, 

− zmiany grup taryfowych bez konieczności wymiany liczników energii elektrycznej i 
ewentualnej zabudowy zegarów sterujących, 

− wyposaŜanie kaŜdego układu pomiarowego w pomiar energii biernej indukcyjnej  
i pojemnościowej, 

− eliminacja liczników energii czynnej z mechanicznymi wskaźnikami mocy czynnej 
maksymalnej, 

− pozyskanie danych do dokładniejszego określania pozycji kontraktowej JG OSD ID 
71 na RB, 

− rozliczanie klientów od 1-szego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. 

Stwierdzono, Ŝe realizowany projekt zapewnia równieŜ szereg wymiernych 
korzyści dla samego klienta biznesowego. Oprócz takich zalet jak: zwiększenie 
dokładności pomiaru, która jest oczekiwana dla kaŜdej ze stron, czy zminimalizowanie 
poziomu awaryjności elementów układów pomiarowych wymienić naleŜy: 

− moŜliwość zmiany sprzedawcy po wykonaniu modernizacji układu pomiarowego 
w ramach projektu, 

− moŜliwość wykorzystania danych pomiarowych do monitorowania przez klienta 
wartości danych pomiarowych, 

− moŜliwość zmiany grupy taryfowej bez konieczności wymiany liczników energii 
elektrycznej, 

− dostosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych do aktualnie zamawianej przez 
klienta mocy umownej, 

− rozliczenie zuŜycia od 1-szego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. 

Projekt opomiarowania zdalnego klientów biznesowych poprzedzony był 
wykonaniem i akceptacja analizy opłacalności zgodnie z procedurami obowiązującymi 
w Vattenfall Poland. Obejmuje swoim zakresem wszystkie 4 424 przyłącza klientów 
biznesowych. Podział przyłączy wg grup taryfowych kształtuje się następująco: 

− 174 przyłączy odbiorców zaliczanych do grup taryfowych Ax,  
− 1 572 przyłączy odbiorców zaliczanych do grup taryfowych Bx, 
− 2 678 przyłączy odbiorców zaliczanych do grup taryfowych Cx. 

Planowany czas realizacji projektu obejmuje okres od 2006 do 2009 roku. Do 
końca 2006 roku opomiarowanych zdalnie zostanie 1 425 przyłączy (32 %), w 2007 
– 2. 430 przyłączy (55 %), w 2008 – 3 435 przyłączy (77 %) i w 2009 pozostałe 4 424 
przyłączy. 

Jednym z podstawowych przyjętych załoŜeń przez OSD ID 71 było 
zaakceptowanie faktu, Ŝe bez partycypacji OSD w procesie modernizacje istniejących 
układów pomiarowych klientów biznesowych nie uda się w przewidywalnym czasie 
doprowadzić do stanu, gdy wszystkie układy pomiarowe będą wyposaŜone w 
nowoczesną, teletransmisyjną aparaturę pomiarową dzięki, której dostępna będzie 
moŜliwość przeprowadzenia zdalnej akwizycji danych pomiarowych. 
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Jak powszechnie wiadomo w Polsce od wielu lat koszt zakupu wszystkich 
elementów układów pomiarowych w II i III grupie przyłączeniowej spoczywa na 
kliencie. Zdaniem OSD ID 71 obowiązek ten nie wynika wprost z przepisów prawnych, 
a jest skutkiem przyjęcia załoŜenia, Ŝe jeŜeli przepisy prawne nakładają wprost 
obowiązek instalacji układów pomiarowych na koszt przedsiębiorstwa sieciowego tylko 
w IV-VI grupach przyłączeniowych to w pozostałych grupach przyłączeniowych 
obowiązek ten spoczywa na kliencie. Jest to kwestia umowna pomiędzy dostawca a 
klientem. Motywacja klienta biznesowego do modernizacji na własny koszt istniejącego 
układu pomiarowego jest mała. Klient, który nie zamierza skorzystać z zasady 
swobodnego wyboru sprzedawcy najczęściej nie przewiduje 
w swoim budŜecie wydatków mających na celu poprawę warunków technicznych 
rozliczenia – prace modernizacyjne w praktyce realizowane są rzadko. Biorąc pod 
uwagę idące z takimi zmianami wysokie nakłady inwestycyjne rozsądnym wydaje się 
dla obydwu stron rozwijanie partnerskiej współpracy miedzy spółka dystrybucyjna, 
a klientem mającą na celu wypracowanie wspólnego stanowiska i podział kosztów 
takich modernizacji miedzy obydwie strony porozumienia. W projekcie przyjęto 
załoŜenie, Ŝe w taryfach C2x oprócz liczników energii elektrycznej i urządzeń do 
transmisji danych OSD ID 71 instaluje równieŜ przekładniki prądowe nN. Instalacja 
przekładników prądowych nN w IV grupie przyłączeniowej została potwierdzona dla 
Poprzedniczki OSD ID 71 decyzją URE z 2005 roku. Obecnie instalacja przekładników 
prądowych nN, liczników energii elektrycznej i urządzeń do zdalnej transmisji danych 
na koszt OSD ID 71 jest standardem dla kaŜdego nowego i modernizowanego układu 
pomiarowego w tej grupie taryfowej. Zmiany te takŜe dotyczą szeroko pojętych zmian 
mocy przyłączeniowej oraz umownej klienta. 

Zdaniem OSD ID 71 sprawna realizacja projektu uzaleŜniona jest w znacznej 
mierze od lokalizacji czynników decyzyjnych w procesie eksploatacji i odczytów 
układów pomiarowych klientów biznesowych. W OSD ID 71 cała odpowiedzialność w 
zakresie układów pomiarowych realizowana jest w Dziale Operatora Pomiarów – 
Klienci Biznesowi. W procesie odczytowym ten dział spółki dystrybucyjnej odpowiada 
za przekazanie do rozliczeń prawidłowych danych pomiarowych, naliczanie ryczałtów z 
uszkodzonych układów pomiarowych oraz zleca i nadzoruje czynności eksploatacyjne i 
reklamacyjne wykonywane przez spółkę wykonawczą XY fizycznie realizującą w 
imieniu OSD ID 71 Vattenfall Distribution Poland S.A. czynności zabudów, wybudów, 
modernizacji, kontroli, wymian usterkowych i legalizacyjnych. Oprócz wymienionych 
powyŜej zadań w tej samej komórce organizacyjnej realizowana jest odpowiedzialność 
za obsługę układów pomiarowych wewnątrz sieci dystrybucyjnej OSD ID 71 m.in. 
takich jak graniczne punkty pomiarowe, transformacja 110/SN, transformacja SN/nN, 
generacja na wszystkich poziomach napiec, potrzeby własne, obsługa danych 
pomiarowych na zliberalizowanym rynku energii elektrycznej. Zgrupowanie wszystkich 
czynności w jednym dziale sprawdziło sie pod katem poprawy jakości danych 
pomiarowych, spójności opracowywania i wprowadzania jednorodnych wymagań oraz 
standardów, poprawy przepływu informacji Klient – OSD, poprawiło nadzór nad 
prawidłowością pracy układów pomiarowych, który jest prowadzony przez 
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wyspecjalizowanych w tym kierunku specjalistów. Przyjęta organizacja pracy pozwala 
na łatwiejsze wdraŜanie wypracowanych strategii w obszarze opomiarowania energii 
elektrycznej w tym takŜe prowadzenie omawianego projektu oraz kilku innych duŜych 
projektów w obszarze pomiarów. 

Realizacja projektu wymaga duŜego zaangaŜowania pracowników Działu 
Operatora Pomiarów – Klienci Biznesowi i działów obsługi klientów biznesowych 
w OSD ID 71. Dla kaŜdego klienta biznesowego taryf A i B, modernizacja jest 
poprzedzona kontaktem z klientem, skutkującym spotkaniem 
i spisaniem wzajemnych zobowiązań wynikających z planowanych prac 
modernizacyjnych. Takie same spotkania odbywają się z niektórymi klientami taryf C2, 
w szczególności z klientami sieciowymi Posiadającymi duŜa ilość układów 
pomiarowych oraz w przypadkach, gdy stan techniczny rozdzielni nN klienta wymusza 
konieczność wykonania jej modernizacji. 

Sama obsługa logistyczna procesu obejmuje poza ustaleniami z klientem, 
przygotowywanie przetargów, umów zakupowych i realizujących prace projektowe 
i modernizacyjne, nadzór nad obsługa magazynowa i rozdysponowaniem materiałów na 
zaplanowane prace, prowadzenie statystyk wykonanych prac, sprawozdawczość 
i rozliczanie tych prac. 

 

Warstwa pomiarowa 

Projekt obejmuje swoim zakresem układy pomiarowe półpośrednie i pośrednie 
o mocy przyłączeniowej powyŜej 40 kW. Wychodząc naprzeciw własnym potrzebom 
(np. instalacja na własny koszt przekładników prądowych nN) oraz klientów 
wynikających z kosztów instalowania układów półpośrednich od grudnia 2006 roku 
wprowadzony zostanie wymóg instalowania w taryfach C2 liczników bezpośrednich dla 
układów pomiarowych o mocy przyłączeniowej od 40kW do 70kW. Wprowadzenie 
układów bezpośrednich do wartości mocy 70kW poprzedzone zostało analiza 
i badaniami m.in. przeprowadzonymi przez jedna z wyŜszych uczelni technicznych. 
Wprowadzając na szeroka skale liczniki statyczne w układach półpośrednich 
i pośrednich okazało się, Ŝe rzeczywiste obciąŜenie obwodów wtórnych często nie 
spełnia wymogu obciąŜenia strony wtórnej przekładników pomiarowych i jest niŜsze 
niŜ dopuszczalna granica 25% wartości ich znamionowej mocy. Wobec tego 
wprowadzono zasadę dociąŜania obwodów wtórnych atestowanymi rezystorami 
przystosowanymi do plombowania. Wprowadzając rezystory dociąŜające uniknięto 
konieczności pozostawiania liczników indukcyjnych w obwodach pomiarowych jako 
sztuczne dociąŜenie czy teŜ kosztownej wymiany przekładników pomiarowych ze 
względu na niedotrzymanie kryterium obciąŜalności mocowej. O ile w przypadku 
przekładników średniego napięcia rezystory takie były i są dostępne od dłuŜszego 
czasu, to w przypadku przekładników prądowych nN dopiero na Ŝyczenie Vattenfall 
jedna z firm opracowała prototyp rezystora dociąŜającego, który wszedł do uŜytku we 
wrześniu 2006 roku. 
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Jednym z wielu zadań stawianych przed projektem jest likwidacja układów 
pomiarowych skojarzonych w tzw. układ ARONA. Na terenie OSD ID 71  
występowało na początku 2006 roku 689 układów ARONA na wszystkich poziomach 
średnich napiec. Do końca września 2006 wymieniono 43 układy pomiarowe z układu 
tzw. ARONA na układy „pełnej gwiazdy”. 

W ogólnym zakresie modernizacje układów pomiarowych w ramach projektu 
polegają często na wymianie przekładników prądowych i napięciowych, wymianie 
wtórnych obwodów pomiarowych, wybudowie liczników indukcyjnych, zabudowie 
liczników statycznych, wymianie tablicy licznikowej, dociąŜaniu obwodów wtórnych, 
przystosowywaniu układów pomiarowych do plombowania, uruchomieniu zdalnej 
transmisji danych pomiarowych, zintegrowanie układu pomiarowego z systemem 
pomiarowym OSD ID 71. Zakres prac jest zaleŜny od danego od stanu technicznego 
konkretnego modernizowanego układu pomiarowego. 

Przed przystąpieniem do prac modernizacyjnych dla wszystkich obiektów 
w taryfach A i B oraz większości w taryfach C2 przeprowadzane są wizje lokalne 
układów pomiarowych określające zakres prac modernizacyjnych. W przypadkach 
koniecznych wykonywane są dokumentacje techniczne modernizacji układów 
pomiarowych. Na potrzeby prac modernizacyjnych opracowano i wdroŜono nowa 
wersje dotychczasowo stosowanych listew kontrolno – pomiarowych. Nowa listwa 
została opracowana wg zaleceń i rozwiązań technicznych słuŜb pomiarowych OSD ID 
71. Modernizowane układy pomiarowe wyposaŜono w elementy pozwalające na 
prewencje związaną z zagroŜeniem wynikającym z zastosowania magnesów 
neodymowych. Liczniki statyczne zabudowywane do 2005 roku zostały wyposaŜone 
we wskaźniki działania pola magnetycznego i naklejki ostrzegawcze o zainstalowaniu 
takiego wskaźnika. Ich stan jest sprawdzany w trakcie comiesięcznych odczytów lub 
okresowych kontroli układów juŜ zdalnie odczytywanych. Od 2006 roku w układach 
pomiarowych rozpoczęto instalowanie liczników wyposaŜonych w funkcje detekcji 
i rejestracji działania pola magnetycznego. Zdarzenia są zapisywane w pamięci licznika 
i pozyskiwane zdalnie wraz z innymi danymi pomiarowymi. 

Na potrzeby projektu kupowane są wyłącznie tzw. zestawy pomiarowe 
zawierające liczniki energii elektrycznej wraz z urządzeniami do zdalnej transmisji 
danych. Zakup kompletów zapewnia kompatybilność rozwiązania i eliminuje 
późniejsze ewentualne trudności w łączeniu urządzeń transmisyjnych z kupowanymi 
osobno licznikami. Kolejnym elementem, na który zwróciliśmy uwagę w projekcie jest 
prostota instalacji urządzeń transmisji danych. Chodzi przede wszystkim o ilość 
poszczególnych elementów systemu transmisyjnego (modemy, zasilacze, kable), ilość 
miejsca jakie zajmują na tablicy licznikowej czy konieczność doprowadzania do nich 
zasilania dodatkowego. Mniejsza ilość elementów, mniej zajmowanego miejsca na 
tablicach to mniej problemów podczas instalacji i szybszy, tańszy montaŜ. Od kwietnia 
2006 r. w układach rozliczeniowych o mocy przyłączeniowej powyŜej 40kW wdroŜono 
do stosowania wyłącznie plomby plastikowe o indywidualnym numerze 
identyfikacyjnym przypisywane do konkretnego miejsca ich załoŜenia oraz podlegające 
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ścisłemu rozrachunkowi jak teŜ dokładnemu odzwierciedleniu w systemie bilingowym. 
Cały obieg plomb nowego typu odbywa się przy pomocy kodów kreskowych, w które 
jest wyposaŜona kaŜda z plomb eliminując w całości obsługę manualna procesu 
plombowania. Warstwa transmisji danych pomiarowych Do pozyskiwania danych 
pomiarowych są uŜywane trzy rodzaje transmisji danych. Pierwsza to komutowana siec 
telefoniczna (PSTN), druga to GSM/CSD w odmianie HSCSD i trzecia to pakietowa 
transmisja danych GPRS. Warta omówienia jest technologia odczytu danych 
z liczników na prędkości 14400bps czyli HSCSD. Czas odczytu profilu jednego 
licznika za jedna dobę w 15-minutowym okresie uśredniania wynosi 30 sekund, łącznie 
z nawiązaniem i rozłączeniem połączenia. W porównaniu do tradycyjnej technologii 
GSM i odczycie na prędkości 9600 bps oszczędzamy około 40 % kosztów transmisji. 
Wprowadzenie technologii HSCSD umoŜliwiło zawarcie korzystnej umowy 
z operatorem telefonii komórkowej. Odczyt danych pomiarowych odbywa się 
w godzinach nocnych miedzy 22-6 po atrakcyjnej cenie, co umoŜliwiło wprowadzenie 
korzystnej taryfy nocnej. Wysokość abonamentów i kosztów połączeń zaleŜy od ilości 
wykorzystywanych kart SIM i zmniejsza się wraz ze wzrostem ilości kart 
w odpowiednich przedziałach ilościowych. Karty SIM słuŜące do transmisji danych 
maja zablokowane moŜliwości przesyłania wiadomości SMS, rozmów głosowych 
i połączeń międzynarodowych w sposób systemowy przez operatora. Wszystkie numery 
GSM są zgrupowane w zamkniętą grupę biznesowa, co uniemoŜliwia odczyt danych 
przez strony trzecie bez zgody OSD ID 71 bądź operatora sieci komórkowej. 

Do końca września 2006 zainstalowaliśmy 792 kart SIM do transmisji 
GSM/GPRS i GSM/HSCSD. W technologii PSTN odczytujemy aktualnie 242 
przyłączy. Z dotychczasowego doświadczenia wynika, Ŝe transmisja PSTN sprawdza 
się dla większych klientów biznesowych, którzy posiadają własne automatyczne 
centralne telefoniczne i maja moŜliwość udostępnienia dedykowanego numeru 
wewnętrznego do układu pomiarowego. Początkowo ten rodzaj transmisji danych 
dedykowaliśmy dla klientów taryf C2, ale po wielu trudnościach polegających na 
częstym kłaczeniu numerów do odczytu danych pomiarowych z numerami telefonów, 
faksów wynikającymi z ograniczonej liczby numerów stacjonarnych będących 
w posiadaniu klientów, uszkodzeniami kabli, itp. skutkowało to awariami dróg 
transmisji. RównieŜ odchodzimy od odczytu PSTN po wydzielonych numerach 
zewnętrznych gdyŜ w takim przypadku często kwestia sporna pomiędzy zakładem, 
a klientem pozostaje opłata abonamentowa płacona operatorowi telefonii stacjonarnej. 
Główny cięŜar pozyskania danych pomiarowych spoczywa obecnie na technologii 
GSM. 

Głównymi kryteriami doboru odpowiedniej drogi transmisji danych pozostają 
koszty eksploatacyjne (abonament, koszty połączeń) i niezawodność transmisji danych.  
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Warstwa informatyczna 

OSD ID 71 posiada dwa główne systemy pomiarowe, z których pozyskane dane 
pomiarowe przekazywane są automatycznie poprzez interfejsy do systemu bilingowego 
bez konieczności ich rzecznego wprowadzania.  

ZaleŜnie od potrzeb pozyskiwane są z liczników profile obciąŜenia, wartości 
rejestrów, ‘słowa statusowe’ oraz bufor zdarzeń spontanicznych. Uzyskiwane dane 
statusowe pozwalają na zdalny monitoring poprawności pracy układów pomiarowych, 
co przy rezygnacji z comiesięcznych rzecznych odczytów przez monterów ma duŜe 
znaczenie dla prawidłowości rozliczeń finansowych oraz monitoringu usterkowości 
samych liczników. Wychodzimy z załoŜenia, Ŝe kaŜda korekta rachunku klienta 
biznesowego powoduje wzrost kosztów obsługi klienta, wpływa negatywnie na poziom 
zadowolenia klienta i pogarsza wiarygodność operatora pomiarów w OSD ID 71.  
Liczniki energii elektrycznej są synchronizowane z pozycji bazy danych systemów 
pomiarowych. Synchronizacja pozwala na precyzyjne rozliczanie klienta w całym 
miesiącu kalendarzowym, przede wszystkim mocy maksymalnej. 

Dane pomiarowe do rozliczeń  z kl ientem biznesowym 

Tak jak w przypadku klientów biznesowych korzystających ze swobodnego 
wyboru sprzedawcy opomiarowanie zdalne słuŜy przede wszystkim uczestnictwu 
w rynku energii elektrycznej tak w przypadku klientów taryfowych zdalny odczyt słuŜy 
rozliczaniu klienta, rezygnacji z prowadzenia ręcznych odczytów i ręcznego 
przekazywania danych pomiarowych do systemu bilingowego. 

Wprowadzanie zdalnego odczytu dla coraz większej liczby klientów 
biznesowych skutkuje równieŜ trudnościami w terminowym dostarczaniu danych 
odczytowych do rozliczeń. Dotychczas proces odczytowy trwał kilka ostatnich dni 
kaŜdego miesiąca kalendarzowego. Dane odczytowe były systematycznie odczytywane 
przez monterów na obiektach, dostarczane do Działu Handlowego w postaci kart 
odczytowych, ręcznie wprowadzane przez ten dział do systemu bilingowego, 
weryfikowane, drukowane i wysyłane do klienta w postaci faktur VAT. Na okres 
przejściowy do czasu wdroŜenia zdalnego odczytu dla wszystkich układów 
pomiarowych klientów biznesowych papierowe karty odczytowe zastąpiono 
przenośnymi terminalami inkasenckimi typu PSION. 

Wprowadzanie zdalnych odczytów skutkuje przesunięciem daty rozliczenia 
klientów na koniec miesiąca kalendarzowego. Obok szeregu zalet tej funkcjonalności 
powoduje ona jedno utrudnienie. Odczyt danych następuje dopiero po godz. 24:00 
ostatniego dnia miesiąca. Dla małej liczby przyłączy moŜna załoŜyć, Ŝe akwizycja 
danych z wszystkich fizycznych punktów pomiarowych, przeliczanie danych, 
weryfikacja danych nie potrwa zbyt długo i dane będą mogły być szybko przekazane 
dalej do systemu bilingowego. 

Jednak w sytuacji posiadania 4424 przyłączach odczytywanych pierwszego dnia 
miesiąca zagadnienie nie wygląda juŜ tak łatwo. Nakładając na tak duŜa ilość odczytów 
obowiązujące w OSD ID 71 procedury szybkiego zamykania ksiąg rachunkowych 
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firmy, kiedy to dane pomiarowe naleŜy wprowadzać do systemu bilingowego kaŜdego 
pierwszego dnia miesiąca sprawa nabiera znaczenia strategicznego. Na pozyskanie 
danych, przeliczanie, weryfikacje, dostarczanie do systemu bilingowego pozostaje 
zaledwie kilkanaście godzin nocnych i porannych. Dlatego teŜ jedynym wyjściem 
z sytuacji jest maksymalne zautomatyzowanie czynności wykonywanych podczas 
procesu odczytowego. Nie ma juŜ miejsca na ręczne wprowadzanie danych do bilingu, 
ręczna masowa walidacje danych czy zbyt duŜa ilość braków komunikacji zdalnej 
z układami pomiarowymi. 

 

Udostępnianie danych dla klientów biznesowych 

Pozytywnym dla klienta biznesowego skutkiem wprowadzania zdalnej 
transmisji danych jest moŜliwość wykorzystania danych pomiarowych z liczników 
własności OSD ID 71 na własne potrzeby. Dopuszczalnych jest kilka sposobów takiego 
udostępniania danych. Pierwszy dotyczy technologii GSM/HSCSD. Odbywa się 
poprzez umoŜliwienie wskazanemu przez klienta numerowi telefonicznemu karty SIM 
do odczytu konkretnego licznika energii elektrycznej, czyli włączenia tej karty do 
zamkniętej grupy biznesowej. Drugi sposób dedykowany dla klientów taryf A i B 
umoŜliwia skorzystanie z wyjścia cyfrowego licznika podstawowego w układzie 
pomiarowym niezaleŜnie od tego czy w układzie jest zainstalowanych dwa czy jeden 
licznik. 

 

Podsumowanie 

W zestawieniu informacyjnym przedstawiono w sposób syntetyczny 
dotychczasowe doświadczenia OSD ID 71 w zakresie zdalnego odczytu układów 
pomiarowych klientów taryf C2, B i A. Naszym głównym zamiarem było pokazanie, Ŝe 
najlepsze efekty osiągnęliśmy porządkując wszystkie zagadnienia zdalnego odczytu w 
usystematyzowany projekt inwestycyjny. Jak widzimy niektóre rozwiązania przechodzą 
ewolucje w miarce postępów prac i zdobywania doświadczenia. Niektóre z rozwiązań 
zostały wykreowane w trakcie prac projektowych i wdroŜone do powszechnego uŜytku. 
Naszym zdaniem doprowadzenie układów pomiarowych przyniesie w przyszłości 
wymierne korzyści w postaci właściwego i rzetelnego rozliczania energii elektrycznej w 
oparciu o zdalną akwizycję danych pomiarowych z układów optymalnie dostosowanych 
do warunków poboru klienta. Jednocześnie kaŜdy zmodernizowany układ pomiarowy 
umoŜliwi w przyszłości swobodna zmianie sprzedawcy przez klienta. Praktycznie 
kaŜdy z układów pomiarowych o mocy przyłączeniowej powyŜej 40 kW biedzie 
szczegółowo sprawdzony w ciągu 4 lat trwania projektu. Poprawi to na pewno 
wiarygodność prowadzonych rozliczeń pomiędzy SD a klientem biznesowym. 

 

2.4.8. OSD ID 09 

Obecnie OSD ID 09 wykorzystuje trzy systemy pozyskiwania danych 
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pomiarowych: 

− Ex firmy Elkomtech S.A, 

− Skome firmy Innsoft, 

− Solen firmy Pozyton. 

W systemie Ex firmy Elkomtech S.A dane pozyskiwane są w trybie on-line. Ten 
sposób dotyczy duŜych odbiorców z grup taryfowych A oraz B, pod warunkiem 
bliskiego ich sąsiedztwa z GPZ (stacja transformatorowa 110/SN). Drogą transmisyjną 
jest infrastruktura sieciowa linii 110 kV lub tło telemechaniki stacyjnej OSD. Koszty 
zmienne transmisji są bardzo niskie najczęściej związane tylko z poborem energii przez 
urządzenia transmisyjne. Koszty stałe związane z zakupem i połączeniem koncentratora 
danych urządzeń konwersji, zasilaczy. Rozwiązanie bardzo niezawodne i pewne ze 
względu na dozór telemechaniki przez słuŜby OSD. Zastosowanie dla nieduŜej ilości 
odbiorów ze względów ilościowych odbiorów w grupach A i B. 

W systemie Skome firmy Innsoft dane pozyskiwane są w trybie off-line. Ten 
sposób akwizycji danych realizowany jest dla odbiorców z grup B, którzy z róŜnych 
przyczyn nie są objęci rozwiązaniem pierwszym. Przygotowany jest obecnie dla grup 
C2x (IRiESD) oraz ewentualnie C1x. Drogą transmisji jest sieć operatora telefonii 
GSM. Docelowo dla zmniejszenia kosztów transmisji danych wybudowany został tzw. 
węzeł APN, w którym moŜliwe jest ponoszenie opłat nie za czas transmisji (zajęcie 
kanału rozmównego), lecz za ilość przesłanych faktycznie danych (tryb GPRS). 

Koszty zmienne znaczne przy GSM, są istotnie mniejsze przy transmisji GPRS. 
Koszty stałe determinowane są zakupem modułu komunikacyjnego (bardzo duŜe 
zróŜnicowanie kosztowe dla poszczególnych producentów, uzaleŜnione od rodzaju 
zakupionych wcześniej liczników) i modemów GSM/GPRS. Ogólnie, koszty stałe są 
mniejsze niŜ w przypadku rozwiązania pierwszego. W tym rozwiązaniu dodatkowo 
OSD ponosi koszty z tytułu zakupu modułów odczytowych dla określonego typu 
licznika. Rozwiązanie to jest uniwersalne, ograniczane zasięgiem sieci operatora GSM. 
OSD ID 71 posiada węzeł APN w sieci PLUS (największa ilość stacji bazowych – 
teoretycznie największy zasięg). 

Trzecim systemem o duŜo mniejszym jak na razie znaczeniu jest Solen, 
dedykowany tylko dla rozwiązań w oparciu o liczniki i urządzenia firmy Pozyton. 
Rozwiązanie wykorzystuje róŜne drogi transmisji GSM/GPRS, sieć telefonii 
komutowanej dla odczytów układów pomiarowych (niestosowany w OSD ID 71 ze 
względu na duŜe koszty). 

 

2.4.9. OSD ID 56 

W zakresie układów pomiarowych z kontrolą poboru mocy (grupy 
przyłączeniowe II, III i IV) w OSD ID 56 od 2004 roku przyjęto jako standard 
stosowanie liczników kwadrantowych objętych systemem zdalnego odczytu. Zasada 
obowiązuje dla nowych odbiorców, przy zmianie grupy taryfowej, modernizacji układu 
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pomiarowego (np. przy zmianie mocy umownej) oraz przy wymianie legalizacyjnej. 
Biorąc pod uwagę okres waŜności cech legalizacyjnych, proces wymiany powinien 
zakończyć się do 31.12.2012 r. Montowane układy pomiarowe spełniają wymagania 
IRiESD w zakresie wymogów technicznych, a takŜe w zakresie własności. Montowane 
liczniki są elementem systemu pomiarowego OSD ID 56 (LSP). 

W zakresie układów pomiarowych u odbiorców V grupy przyłączeniowej 
wdroŜono system pilotaŜowy zdalnego odczytu odbiorców komunalnych firmy 
Kamstrup. PilotaŜ obejmuje 150 odbiorców zasilanych siecią napowietrzną i kablową. 
Liczniki spełniają wymagania IRiESD oraz rozporządzenia "systemowego". Testowany 
jest odczyt radiowy, za pomocą PLC oraz GPRS. System działa prawidłowo. 

 

2.4.10. OSD ID 04 

OSD ID 04 od stycznia 2008 rozpoczęła proces wymiany układów 
pomiarowych, u klientów w jednym ze swoich obszarów dystrybucyjnych – 
miejscowośc Z oraz Y.  Wymieniono ich na dzień 31.01.2008 – 300 sztuk.  Do końca 
roku 2008 planowana jest wymiana kolejnych 800 układów. Instalowane są liczniki 
energii elektrycznej typu ACE 2000 oraz 290. 
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 Podsumowanie 

 Synteza dotycząca oszacowania ilości liczników przewidzianych do wymiany 
w latach 2008 – 2017 w poszczególnych grupach taryfowych obejmuje takŜe 
uwzględnienie danych od dwóch operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD 4 
i OSD 6), którzy przekazali informacje dotyczące tylko ilości wymian legalizacyjnych 
w grupach taryfowych na lata 2008 - 2017 bez podania informacji, jakich rodzajów 
liczników te wymiany dotyczą. Dane te zestawiono w tabelach od 2.47 do 2.51. 
 

Tabela 2.47. Zestawienie ilości liczników podlegających wymianie legalizacyjnej 
 w grupie Axx [oprac. wł.]. 

Data wymiany 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

OSD 6 12 7 20 54 14 8 7 

OSD 4 2 3 32 72 49 84 53 

RAZEM 14 10 52 126 63 92 60 

Data wymiany 2015 2016 2017     

OSD 6 0 0 0     

OSD 4 41 13 0     

RAZEM 41 13 0     

 

Tabela 2.48. Zestawienie ilości liczników podlegających wymianie legalizacyjnej 
 w grupie Bxx [oprac. wł.]. 

Data wymiany 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

OSD 6 551 691 795 544 680 766 1064 

OSD 4 114 131 203 308 586 352 347 

RAZEM 665 822 998 852 1 266 1 118 1 411 

Data wymiany 2015 2016 2017     

OSD 6 711 264 297     

OSD 4 507 178 0     

RAZEM 1 218 442 297     

 

Tabela 2.49. Zestawienie ilości liczników podlegających wymianie legalizacyjnej 
 w grupie C2x [oprac. wł.]. 

Data wymiany 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

OSD 6 467 1146 806 891 804 1072 1343 

OSD 4 15 106 116 233 426 325 326 

RAZEM 482 1 252 922 1 124 1 230 1 397 1 669 

Data wymiany 2015 2016 2017     

OSD 6 684 313 216     

OSD 4 689 723 0     

RAZEM 1 373 1 036 216     
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Tabela 2.50. Zestawienie ilości liczników podlegających wymianie legalizacyjnej 
 w grupie C1x [oprac. wł.]. 

Data wymiany 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

OSD 6 7572 8933 10053 11030 12174 12809 16307 

OSD 4 3 367 5 635 7 097 5 753 5 792 7 891 7 837 

RAZEM 10 939 14 568 17 150 16 783 17 966 20 700 24 144 

Data wymiany 2015 2016 2017     

OSD 6 17357 9340 10328     

OSD 4 5 877 3 928 4 317     

RAZEM 23 234 13 268 14 645     

 
Tabela 2.51. Zestawienie ilości liczników podlegających wymianie legalizacyjnej 
 w grupie G1x [oprac. wł.]. 

Data wymiany 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

OSD 6 52 025 85 751 113 911 115 722 141 656 143 529 134 416 

OSD 4 30 932 91 560 113 868 121 123 119 793 127 731 93 812 

RAZEM 82 957 177 311 227 779 236 845 261 449 271 260 228 228 

Data wymiany 2015 2016 2017     

OSD 6 146 414 99 935 98 361     

OSD 4 59 096 39 215 52 855     

RAZEM 205 510 139 150 151 216     

 
W celu sprawdzenia jakościowej korelacji ilości wymian legalizacyjnych 

wyznaczonych w projekcie z danymi dotyczącymi ilości wymian legalizacyjnych 
otrzymanymi od dwóch OSD, obliczono wartość współczynnika w zdefiniowanego 
jako: 
 
 

N

n
w i

i =  (2.1) 

 
gdzie: 

 ni  – ilość liczników przeznaczonych do wymiany w i-tym roku, 

 N  – całkowita ilość liczników do wymiany w latach 2008–2017. 

 
Przebieg zmienności tego współczynnika obliczony na podstawie ilości wymian 

legalizacyjnych wyznaczonych w projekcie oraz otrzymanych od dwóch OSD, dla 
dwóch grup taryfowych C1x oraz G1x przedstawiony został na rysunkach 2.50 oraz 
2.51. 

Analiza wykresów wskazuję na wysoką zgodność wartości tego współczynnika 
oraz jego zmienności w obu grupach danych. Pozwala to stwierdzić, iŜ wyznaczone 
ilości wymian legalizacyjnych są poprawne oraz struktura udziału poszczególnych 
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rodzajów liczników jest podobna. 
 

 

Rys. 2.50. Przebieg zmienności współczynnika w dla grupy taryfowej C1x [oprac. wł.]. 

 

 

 Rys. 2.51. Przebieg zmienności współczynnika w dla grupy taryfowej G1x [oprac. wł.]. 

Rok wymiany legalizacyjnej 

w
 

Rok wymiany legalizacyjnej 

w
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 W całościowym podsumowaniu dotyczącym ilości wymian wszystkich 
liczników, uwzględnione zostały takŜe dane od operatora OSD-2a (tabela 2.52), który 
przekazał dane dotyczące tylko ilości wymian legalizacyjnych liczników jedno 
i trójfazowych w latach 2008 - 2023, bez podziału na poszczególne grupy taryfowe. 

 Kompleksowe zestawienie oszacowania ilości liczników podlegających 
wymianie legalizacyjnej w latach 2008-2017 zostało ujęte w tabeli 2.52 oraz 
przedstawione graficznie na rysunkach od 2.52 do 2.56 w odniesieniu do 
poszczególnych grup taryfowych oraz w odniesieniu do całkowitej liczby liczników na 
rysunku 2.57. 

 
Tabela 2.52. Zestawienie ilości liczników jedno i trójfazowych podlegających 
 wymianie legalizacyjnej u OSD2a [oprac. wł.]. 

Data wymiany 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 201 5 

jednofazowe 7308 10877 48820 29995 39141 29865 32328 18697 

trójfazowe 15166 11248 14931 15332 16402 11751 12448 14085 

RAZEM 22474 22125 63751 45327 55543 41616 44776 32782 

Data wymiany 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022  

jednofazowe 17010 13652 15483 8633 7486 6893 2589  

trójfazowe 11405 16109 15356 12174 10944 6218 3390  

RAZEM 28415 29761 30839 20807 18430 13111 5979  

 
Tabela 2.53. Zestawienie ilości liczników podlegających wymianie w latach 
 2008-2017 [oprac. wł.]. 

Grupa taryfowa 
 

Axx Bxx C2x C1x G1xx 
OSD2a RAZEM 

2008 238 3938 8281 48840 497768 22474 581539 

2009 180 5178 10862 69487 776322 22125 884154 

2010 194 5796 11875 91501 1111608 63751 1284725 

2011 126 852 1124 82880 1041237 45327 1171546 

2012 488 8669 13084 92957 1014498 55543 1185239 

2013 494 10044 13701 104099 1140824 41616 1310778 

2014 392 8934 14881 119340 1161320 44776 1349643 

2015 213 6141 12873 127671 1004527 32782 1184207 

2016 13 442 1036 68075 684445 28415 782426 

2017 0 297 216 76197 668785 29761 775256 

RAZEM 2338 50291 87933 881047 9101334 386570 10509513 
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Rys.2.52. Zestawienie ilości liczników w grupie Axx, podlegających wymianie 

legalizacyjnej w latach 2008-2017 [oprac. wł.]. 

 

 
Rys. 2.53. Zestawienie ilości liczników w grupie Bxx, podlegających wymianie 

legalizacyjnej w latach 2008-2017 [oprac. wł.]. 
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Rys. 2.54. Zestawienie ilości liczników w grupie C2x, podlegających wymianie 

legalizacyjnej w latach 2008-2017 w latach [oprac. wł.]. 

 

 

Rys. 2.55. Zestawienie ilości liczników w grupie C1x, podlegających wymianie 
legalizacyjnej w latach 2008-2017 [oprac. wł.]. 
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Rys. 2.56. Zestawienie ilości liczników w grupie G1x, podlegających wymianie 
legalizacyjnej w latach 2008-2017 [oprac. wł.]. 

 

 
Rys. 2.57. Zestawienie ilości wszystkich liczników, podlegających wymianie 

legalizacyjnej w latach 2008-2017 [oprac. wł.]. 
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 Na podstawie otrzymanych zestawień oraz analiz udziału poszczególnych 
rodzajów urządzeń pomiarowych moŜna stwierdzić, iŜ przewaŜający udział mają 
urządzenia pomiarowe energii czynnej jednofazowe. Ich udział w całkowitej liczbie 
liczników, w odniesieniu do wszystkich grup taryfowych wynosi 59 % i jest 
determinowany w głównej mierze przez strukturę urządzeń pomiarowych 
zainstalowanych w grupie taryfowej G1x gdzie odsetek zainstalowanych urządzeń 
pomiarowych jednofazowych do trójfazowych wynosi 62 %. 

Oszacowane na podstawie zestawień dat ostatnich legalizacji urządzeń 
pomiarowych, ilości liczników przeznaczonych do wymiany w latach 2008 – 2017 
wykazuje ponad 100 % wzrost ilości wymian legalizacyjnych w roku 2010 w stosunku 
do roku 2008 i utrzymywanie się przez kolejne 5 lat do roku 2015 ilości wymian 
legalizacyjnych na średnim poziomie 1,25 mln na rok a w dalszych latach na poziomie 
około 800 tyś. 

Analogiczny trend wymian legalizacyjnych dotyczy grupy taryfowej G1x, gdzie 
średnia ilość wymian legalizacyjnych w latach 2010 – 2015 wynosi 1,08 mln na rok.  

W grupie taryfowej C1x obserwuje się do roku 2015 liniowy trend narastający 
wymian legalizacyjnych o przyroście 10 tyś. na rok. Podobną, narastającą tendencję 
wymian moŜna zaobserwować w grupie przyłączeniowej C2x (przyrost o 800 szt. 
rocznie) oraz Bxx (przyrost o 650 szt. rocznie). W grupie Axx nie moŜna jednoznacznie 
określić trendu wymian legalizacyjnych, natomiast szczyt ilości wymian 
legalizacyjnych przypada na lata 2012-2013. 

Analiza struktury zainstalowanych urządzeń pomiarowych wykazuje, iŜ 
w grupie taryfowej Axx oraz Bxx istnieje najwyŜszy odsetek elektronicznych urządzeń 
pomiarowych (30 %) i są to głównie liczniki umoŜliwiające pomiar energii czynnej 
i biernej, pozwalające rejestrować profil mocy oraz wyposaŜone w interfejsy 
umoŜliwiające zdalny odczyt ich zawartości. Najmniejszy odsetek liczników 
elektronicznych (5,9 %) występuje w grupie taryfowej G1x, gdzie większość stanowią 
liczniki jednofazowe energii czynnej z rejestracją profilu mocy (56 %).  

PoniewaŜ dane dotyczące roku produkcji urządzeń pomiarowych dostarczyły 
tylko trzy OSD, posiadające najmniejsza liczbę odbiorców oraz których struktura 
rodzajów zainstalowanych urządzeń pomiarowych odbiega znacznie od średniej dla 
wszystkich OSD, nie moŜna określić na tej podstawie struktury wiekowej 
zainstalowanych urządzeń pomiarowych. JednakŜe w przypadku liczników 
elektronicznych, na podstawie zainstalowanych typów liczników oraz daty dokonania 
ich legalizacji, moŜna załoŜyć, iŜ data ich ostatniej legalizacji jest równieŜ datą ich 
produkcji.  
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3. Systemy zdalnej akwizycji, przetwarzania oraz zarządzania danymi 
pomiarowymi 

 Wprowadzenie 

Od 1 lipca w wyniku liberalizacji rynku energii wszyscy odbiorcy uzyskali 
prawo wyboru sprzedawcy energii elektrycznej. Stanowi ono najwaŜniejszy element 
w tworzeniu konkurencyjnego rynku energii elektrycznej i moŜliwości uczestnictwa 
w nim drobnych odbiorców. Jednak aktywne uczestnictwo w rynku energii wymaga 
jednak zdolności rozliczania odbiorcy za zuŜytą energię w wymaganych okresach 
i strefach czasowych, np. w godzinach doby. KaŜde przedsiębiorstwo obrotu, jak 
równieŜ operator systemu dystrybucyjnego, powinno dąŜyć do sytuacji, w której 
rozliczenia za energię prowadzone są na podstawie dokładnych pomiarów jej zuŜycia. 
Wymaga to przede wszystkim instalacji odpowiednich układów pomiarowo-
rozliczeniowych, posiadających moŜliwość rejestracji zuŜycia energii elektrycznej 
w zadanych strefach czasowych lub/i cyklach godzinowych [Gaw_05, Guz_05, Kes_08, 
Rut_07]. 

Obserwowany w ostatnim czasie lawinowy wzrost technologii informatycznych 
oraz zaawansowanych aplikacji elektronicznych stwarza moŜliwość budowy i rozwoju 
zaawansowanych systemów do automatycznego odczytu urządzeń pomiarowych, 
rejestrujących zuŜycie energii elektrycznej oraz innych mediów dla wielkiej liczby 
odbiorców rozmieszczonych na rozległym terytorium, tzw. systemów AMR (ang. 
Automated Meter Reading). 

Systemy zdalnej transmisji danych pomiarowych są zdolne do gromadzenia 
i przetwarzania zbiorów danych pomiarowych tworząc nową jakość w procesie 
prawidłowego działania przedsiębiorstw energetycznych wykonujących zadania 
operatorów sieci dystrybucyjnych OSD oraz operatora sieci przesyłowej OSP oraz 
przedsiębiorstw zajmujących się obrotem energią elektryczną. Nie pozostaje równieŜ 
bez znaczenia dla wytwórców energii oraz samych jej odbiorców, przyczyniając się do 
określonych korzyści na rynku energii elektrycznej [Get_05, Pio_07, Rec_05, Rut_07, 
Sta_07]. 

Rozwój systemów zdalnej transmisji danych pomiarowych oraz zarządzania 
danymi pomiarowymi ewoluuje w kierunku integracji i rozwoju systemów AMR do 
poziomu systemów o znacznie szerszej funkcjonalności określanych mianem MDM 
(ang. Meter Data Management) lub częściej AMM (ang. Advanced Meter 
Management). 

 

 Zakres funkcjonalności systemów zdalnej akwizycji danych pomiarowych 

W zaleŜności do rodzaju systemu typu AMM realizującego zadania zdalnej 
akwizycji i zarządzania danymi pomiarowymi oraz urządzeniami pomiarowymi moŜna 
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wyróŜnić poszczególne cechy systemów typu AMM, do których zaliczyć naleŜy między 
innymi [Bil_07, Dar_06, Dom_06, Gaw_05, Owe_06, Pio_07, Sid_06, Sta_06b, 
Szy_07]: 

− moŜliwość dokonywania zdalnego odczytu urządzeń pomiarowych, 
− wystawianie rachunku za energię wyłącznie w oparciu o realne dane pomiarowe bez 

odwoływania się do metod prognostycznych, 
− większa czytelność rachunku za energię w wyniku uwzględnienia dodatkowych, 

szczegółowych informacji o zuŜyciu energii przez odbiorcę np. w formie graficznej 
prezentacji profilu zuŜycia energii za dany przedział czasu, 

− dopasowana do oczekiwań klienta (raz na 2 tygodnie, raz na miesiąc, raz na kwartał) 
częstotliwość dokonywania płatności za energię, 

− moŜliwość wyboru określonej forma płatności za energię oraz promowanie 
nowoczesnych usług rozliczeń (Internet, bank), 

− zapewnienie dostępu kaŜdemu odbiorcy poprzez platformę internetową do jego 
indywidualnego konta (login, hasło) oraz moŜliwość porównania i analizy historii 
zuŜycia energii elektrycznej oraz profilu zuŜycia w określonych przedziałach czasu 
(tydzień, miesiąc, porównania okresami rozliczeniowymi, zestawienia rok do roku, 
etc.), 

− narzędzia dostępne poprzez platformę internetową pozwalają dodatkowo 
indywidualnemu odbiorcy na wyciągnięcie właściwych wniosków pozwalających 
mu na dokonanie optymalizacji zuŜycia energii elektrycznej, wyboru najlepszej dla 
niego taryfy oraz szybkiej jej zmiany (bez konieczności modyfikacji bądź wymiany 
urządzania pomiarowo-rozliczeniowego), czy teŜ świadomego częściowego 
zmodyfikowania sposobu uŜytkowania energii elektrycznej (uŜytkowanie 
niektórych odbiorników w strefach pozaszczytowych) w celu uzyskania 
dodatkowych oszczędności oraz zmodyfikowania  

− optymalizację mocy umownej na poziomie odpowiadającym rzeczywistemu 
charakterowi pracy danego odbiorcy, 

− moŜliwość zdalnego wyłączania i załączania odbiorcy oraz wydzielonych przez 
niego odbiorników energii elektrycznej,  

− zapewnienie szybkiej reakcja firmy na wniosek klienta dotyczący zmiany w umowie 
oraz łatwy kontakt z dostawcą w przypadku reklamacji, 

− przekazywanie szczegółowych informacji do odbiorcy o sposobie rozliczania, 
planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej, nowych usługach 
i promocjach oraz moŜliwość kontaktu z operatorem, 

− uproszczenie procedury zawierania lub zmiany umów i składania reklamacji, 
− wdroŜenie skutecznego systemu bonifikat za niedostarczoną energię oraz za 

niezapewnienie odpowiednich standardów jakościowych obsługi odbiorców oraz 
parametrów jakościowych energii elektrycznej, 

− moŜliwość zmiany sposobu rozliczeń na system przedpłatowy bez konieczności 
wymiany licznika energii elektrycznej. 

Z punktu widzenia poszczególnych uczestników rynku energii eklektycznej 
wdroŜenie systemu dwukierunkowej infrastruktury komunikacyjnej pozwalającej na 
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transmisję danych pomiarowych, sterowanie oraz monitorowanie elektronicznych 
liczników energii oraz współpracę z pozostałymi systemami informatycznymi 
wdroŜonymi w przedsiębiorstwach energetycznych daje liczne korzyści, które moŜna 
wyszczególnić z punktu widzenia kaŜdego z uczestników rynku. 

 Wśród niekwestionowanych zalet, jakie stwarzają systemy typu AMM dla 
odbiorców naleŜy wskazać: 
− zapewnienie rozliczeń opartych na rzeczywistych wynikach pomiarów w zadanym 

okresie rozrachunkowym (np. miesiąc kalendarzowy), 
− umoŜliwienie szybkiej zmianę taryfy na najlepiej dopasowaną do własnych potrzeb 

co powoduje obniŜeni kosztów uŜytkowania energii elektrycznej, 
− ułatwienie i przyspieszenie zmiany sprzedawcy, 
− zapewnienie dostępu do szczegółowego zbioru informacji o historii oraz profilu 

zuŜycia energii danego odbiorcy połączonej z narzędziami analitycznymi w celu 
optymalizacji kosztów, 

− poprawienie ciągłości zasilania, skrócenie czasu usunięcia awarii – sygnalizacja 
zaniku zasilania w centrum zarządzania siecią, 

− wprowadzenie systemu bonifikat za niedostarczoną energię oraz za niezapewnienie 
odpowiednich standardów jakościowych obsługi odbiorców oraz parametrów 
jakościowych energii elektrycznej, 

− dostęp do energii na Ŝądanie – system przedpłatowy bez potrzeby wymiany licznika 
energii elektrycznej, 

− dopasowanie i zmiana wartości mocy umownej, 
− moŜliwość sterowania wydzielonymi odbiornikami energii w celu optymalizacji jej 

zuŜycia jako element wpływu pracy odbiorcy na ograniczenie zmian krzywej 
zuŜycia energii oraz uzyskanie korzystniejszej dla odbiorcy taryfy. 

 
 RównieŜ decydujące korzyści przynosi wdroŜenie systemu typu AMM dla 
przedsiębiorstwa wykonującego zadania operatora systemu dystrybucyjnego (OSD). 
NaleŜą do nich: 

− moŜliwość obniŜenia kosztów odczytów urządzeń pomiarowych, 
− ograniczenie ryzyka bilansowego poprzez częściowe sterowanie popytem – zdalne 

włączanie i wyłączanie wydzielonych odbiorników w obwodzie odbiorcy, 
− poprawa moŜliwości regulacyjnych – poprzez natychmiastowe, czasowe 

ograniczania mocy wybranym odbiorcom, a tym samym zwiększenie stabilizacji 
systemu i spłaszczenie wypadkowej krzywej zuŜycia energii, 

− zwiększenie dokładności prognozowania poprzez zastosowanie szybkiej analizy 
rzeczywistych zachowań odbiorców, 

− obniŜeni kosztów utrzymania urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych, 
− zmniejszenie ryzyka niezbilansowania systemu elektroenergetycznego, 
− zapewnienie dokładnego bilansowania obszarów sieci oraz ograniczenie 

nielegalnego poboru energii elektrycznej, 
− szybka identyfikacja miejsc uszkodzenia sieci oraz prób kradzieŜy elementów 
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infrastruktury elektroenergetycznej, 
− ograniczenie strat z tytułu niedostarczonej energii oraz skrócenie czasu przerw 

w zasilaniu, 
− poprawa jakości energii elektrycznej. 

Zasadniczą rolą z punktu widzenia sprzedawcy energii elektrycznej, jest 
zapewnienie dzięki wdroŜeniu systemu typu AMM następujących korzyści: 
− wyznaczenie w oparciu rzeczywiste i sukcesywnie aktualizowane dane 

szczegółowych charakterystyk zuŜycia energii przez określone grupy odbiorców, 
− zapewnienie optymalizacji i dopasowania taryf i cenników do charakteru zuŜycia 

energii przez jej odbiorców, 
− skorzystanie z uproszczonej i skróconej procedury zmiany sprzedawcy, 
− zmniejszenie kosztów odczytów urządzeń pomiarowych, 
− wprowadzenie systemu finansowania opartego na rzeczywistej sprzedaŜy, 
− przyspieszenie i ułatwienie windykacji naleŜności poprzez zastosowanie zdalnego 

wyłączenia odbiorcy lub zdalnej zmiany mocy umownej, 
− zwiększenie dokładności prognozowania dzięki szybkiej analizie rzeczywistych 

zachowań odbiorców. 

Natomiast dla operatora sieci przesyłowej (OSP) do niekwestionowanych zalet 
wynikających z realizacji rozwiązań zdalnej transmisji danych pomiarowych, 
zarządzania danymi oraz infrastrukturą pomiarową i komunikacyjną zaliczyć moŜna: 
− moŜliwość zwiększenia wpływu na ograniczenie maksimum i spłaszczanie krzywej 

zuŜycia energii poprzez wykorzystanie drobnych odbiorców jako elementu 
regulacyjnego, co przekłada się na zwiększenie ochrony systemu 
elektroenergetycznego przed awariami wynikającymi z przeciąŜeń sieci, 

− zapewnienie poprawy jakości prognozowania pracy systemu elektroenergetycznego 
poprzez ograniczenie kosztów wynikających z niezbilansowania systemu, 

 Nie moŜna równieŜ nie dostrzec roli nowoczesnych systemów typu AMM jako 
narzędzia wspierającego i wzmacniającego rolę regulatora rynku energii elektrycznej. 
Godzi się wymienić chociaŜby: 

− wzmocnienie liberalizacji i konkurencyjności rynku energii poprzez uproszczenie 
i skrócenie procesu zmiany sprzedawcy energii, 

− wsparcie procesu monitorowania jakości energii elektrycznej, określanie czasów 
trwania przerw oraz ich liczby, co stanowi podstawę do wyznaczania adekwatnych 
wartości bonifikat, jak równieŜ egzekwowanie obowiązujących standardów 
jakościowych obsługi odbiorców, 

− poprawa stabilizacji oraz bezpieczeństwa krajowego systemu elektroenergetycznego 
KSE w wyniku oczekiwanego spłaszczenia charakterystyki zuŜycia energii 
elektrycznej. 

 Z punktu widzenia wytwórców energii niebagatelne znaczenie ma wdroŜenie 
systemów AMM na gruncie: 

− zwiększenia dokładności prognoz produkcji energii elektrycznej oraz optymalizacji 
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produkcji w zaleŜności od wartości popytu oraz posiadanych limitów emisji, 
− ograniczenia krótkotrwałych uruchomień oraz odstawień bloków, co powoduje 

wzrost stabilności systemu elektroenergetycznego [Gaw_05, Get_05, Har_99, 
Kär_05, Kes_08, Pio_07, Rec_05, Rec_06, Sid_06, Sma_07a, Sma_07b, Szy_07]. 

 
 
 Systemy typu AMR 

Systemy zdalnej transmisji danych pomiarowych rejestrowanych przez 
nowoczesne urządzenia pomiarowe stanowiące grupę rozwiązań określanych mianem 
systemy typu AMR (ang. Automated Meter Reading) stanowiły pierwszy z etapów 
wdraŜania nowoczesnej infrastruktury pomiarowej dla szerokiego grona uŜytkowników. 
Ich podstawowym zadaniem była realizacja zdalnej transmisji danych pomiarowych 
rejestrowanych przez rozproszony zbiór urządzeń pomiarowych zainstalowanych 
u odbiorców energii elektrycznej lub innych mediów. Miało to na celu odejście od 
tradycyjnego sposobu gromadzenia danych pomiarowych przez inkasentów, którego 
zasadniczym elementem jest Ŝmudne i czasochłonne odczytywanie i przetwarzanie do 
postaci cyfrowej wskazań układów pomiarowych. 

Szczególną cechą systemów typu AMR zapewniającą osiągnięcie wskazanego 
powyŜej celu jest zastosowanie infrastruktury komunikacyjnej pozwalającej na 
wyłącznie jednokierunkową transmisję danych pomiędzy urządzeniami pomiarowymi 
a koncentratorami/systemem zdalnym [Pio_07, Tho_05]. Wykorzystywane są róŜne 
sposoby komunikacji: łącza telefoniczne, SMS, GSM, GPRS, łączność radiowa, 
Internet oraz PLC. 

Rozwiązania technologiczne z grupy AMR stanowią zasadniczy krok na drodze 
rozwoju przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się dystrybucją energii 
elektrycznej, zapewniając realizację wielu celów wyszczególnionych powyŜej 
w kontekście przywołanego zakresu funkcjonalności systemów zdalnej akwizycji 
danych pomiarowych. 

NaleŜy podkreślić, ich ze względu na zastosowanie jednokierunkowej transmisji 
danych, moŜliwości funkcjonalne systemów typu AMR są jednak ograniczone 
w stosunku do obecnych oczekiwań uczestników rynku energii elektrycznej. 
Ograniczenie to nie dotyczy systemów nowszej generacji typu AMM. 

 

 Systemy typu AMM 

Pełen zakres funkcjonalności rozwiązań inteligentnych systemów pomiarowych 
SM zapewnia wdroŜenie rozwiązań technologicznych określanych wspólnym mianem 
jako systemy AMM (ang. Automated Meter Management). 

Podstawową cechą odróŜniającą systemy typu AMM od rozwiązań typu AMR 
jest zastąpienie komunikacji jednokierunkowej w pełni dwukierunkową infrastrukturą 
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komunikacyjną. 

Zastosowanie dwukierunkowej transmisji danych w układach AMM rozszerza 
zakres funkcjonalności o dodatkowe cechy, których systemy AMR nie były w stanie 
zapewnić. NaleŜą do nich między innymi: 

− zdalne zarządzanie urządzeniami pomiarowymi umoŜliwiające monitorowanie ich 
stanu oraz zdalną aktualizację oprogramowania, 

− moŜliwość zdalnego wyłączania i załączania odbiorcy jako narzędzie zapewniające 
poprawę windykacji zaległych naleŜności, 

− ograniczenie ryzyka bilansowego poprzez częściowe sterowanie popytem poprzez 
zdalne włączanie i wyłączanie wydzielonych odbiorników w obwodzie odbiorcy, 

− zwiększenie moŜliwości regulacyjnych w wyniku natychmiastowego, czasowego 
ograniczania mocy wybranym odbiorcom, a tym samym zwiększenie stabilizacji 
systemu i spłaszczenie wypadkowej krzywej zuŜycia energii, 

− stosowanie liczników energii elektrycznej wspierających zadania zdalnego 
sterowania wydzielonym obwodem, z którego zasilane są określonego rodzaju 
odbiorniki energii elektrycznej (np. piece akumulacyjne), 

− realizacja rozliczeń w systemie przedpłatowym bez konieczności wymiany licznika 
energii elektrycznej – dostęp do energii na Ŝądanie, 

− przekazywanie odbiorcy informacji i komunikatów przez operatora [Dom_06]. 
 
 
 Podsumowanie 

Wymagania wynikające z liberalizacji rynku energii elektrycznej oraz chęć 
promowania ograniczenia zuŜycia energii elektrycznej z jednoczesnym zapewnieniem 
świadczenia usług w sektorze elektroenergetycznym na wysokim poziomie – zgodnie 
z oczekiwaniami odbiorców, powodują gwałtowny wzrost zainteresowania uczestników 
rynku energii elektrycznej rozwiązaniami z dziedziny inteligentnych systemów 
pomiarowych SM. 

Istotne znaczenie dla rozwoju systemów SM mają zalecenia Dyrektywy 
2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie 
efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych oraz uchylająca 
dyrektywę Rady 93/76/EWG (Dz. Urz. UE L 114, s. 64 z 27.04.2006 r.) [Dyr._06]. 
Wskazuje ona w art. 13 potrzebę zastosowania układów pomiarowo-rozliczeniowych, 
które dokładnie oddają rzeczywiste zuŜycie energii przez odbiorcę końcowego 
i informują o rzeczywistym czasie korzystania z energii. Dodatkowo przewiduje 
moŜliwość porównywania obecnego zuŜycia energii przez odbiorcę końcowego ze 
zuŜyciem za ten sam okres w roku poprzednim (zalecając postać graficzną prezentacji 
danych), jak równieŜ zestawiania z przeciętnym znormalizowanym lub przykładowym 
uŜytkownikiem energii z tej samej kategorii uŜytkowników – w przypadku, gdy jest to 
moŜliwe oraz porównania profilów odbiorców końcowych [Dyr._06]. 

Uwzględnienie zakresu funkcjonalności oraz korzyści, jakie wnosi zastąpienie 
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tradycyjnych systemów pomiarowych ich „inteligentnymi” odpowiednikami, lawinowy 
rozwój technologiczny w sektorze telekomunikacji i elektroniki oraz wynikający z tego 
intensywny wzrost konkurencyjności świadczonych usług telekomunikacyjnych oraz 
dostępność nowoczesnych, elektronicznych liczników energii elektrycznej których ceny 
obecnie są mniejsze od uŜytkowanych na szeroką skalę liczników indukcyjnych, 
sprawiają, iŜ naleŜy podjąć decyzję dotyczącą wdroŜenia systemu typu SM w naszym 
kraju. 

Analiza doświadczeń krajów, które dokonały przynajmniej częściowego 
wdroŜenia systemów zdalnego odczytu urządzeń pomiarowych oraz zarządzania 
danymi pomiarowymi oraz licznikami energii wskazuje, iŜ wdraŜanie w obecnej chwili 
rozwiązań typu AMR, jako propozycji o niepełnej funkcjonalności nie wydaje się 
uzasadnione [Bro_07, Dom_06, Gaw_05, Ger_06, Get_05, Kär_05, Kes_08, Oxx_06, 
Pio_07, Rec_05, Rec_06, Sid_06, Sma_07b, Tho_05]. Co więcej, proponowany 
kierunek zmian powinien uwzględniać krajowe uwarunkowania dot. między innymi 
miejsc instalacji układów pomiarowo-rozliczeniowych, specyfiki odbiorców oraz 
przedsiębiorstw wykonujących zadania operatorów systemu dystrybucyjnego, zakres 
niezbędnych informacji w procesie rozliczeń w obrocie energią elektryczną, dostępność 
rozwiązań technologicznych oraz umoŜliwiać w przyszłości rozwój stworzonego 
systemu w celu zapewniania dodatkowych funkcjonalności np. moŜliwości 
dokonywania odczytów urządzeń pomiarowych w krótszych interwałach czasowych 
(np. co 15 minut – systemy typu Interval Metering, IM). 

Zaproponowane rozwiązania systemowe mogą stać się w przyszłości podstawą 
do rozszerzenia wdroŜonego systemu o cechach zgodnych z rozwiązaniami typu AMM 
o moŜliwość odczytu oraz obsługi innych urządzeń pomiarowych: wodomierzy, 
gazomierzy i in. w oparciu o istniejącą infrastrukturę komunikacji dwukierunkowej. 
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4. Dostępne rodzaje komunikacji wykorzystywane w systemach zdalnej akwizycji 
danych pomiarowych 

 Systemy przewodowe 

PSTN 

W technologii PSTN (ang. Public Switched Telephone Network) do połączenia 
pomiędzy dwoma punktami wykorzystywana jest publiczna sieć telefoniczna. Aby 
przesłać dane, na obu końcach połączenia wymagany jest modem. W zastosowaniach 
związanych z odczytami licznika prawdopodobnym jest, Ŝe linia telefoniczna będzie 
wykorzystywana do transferu danych jak i rozmów telefonicznych. Istnieje kilka 
sposobów, aby połączyć oba zastosowania.  

Jednym ze sposobów jest identyfikacja rozmówcy – CLI (ang. Caller Line 
Identification).  Podstawą tej metody jest fakt, Ŝe wszystkie rozmowy telefoniczne są 
poprzedzone przez ciąg danych, który identyfikuje numer telefonu rozmówcy. Modem 
CLI sprawdza ten ciąg i jeśli zgadza się on z jednym z numerów w pamięci modemu, 
modem odbiera połączenie zanim zadzwoni telefon. Modem jest tak zbudowany, aby 
odrzucać połączenie, jeŜeli klient próbuje wykonać połączenie telefoniczne, więc nigdy 
nie blokuje połączeń w sytuacjach alarmowych. Jedną z wad związanych z CLI jest 
sytuacja, gdy modem ulegnie uszkodzeniu i spowoduje, Ŝe telefon zacznie dzwonić. 
UciąŜliwość ta związana jest głównie z faktem, Ŝe transfer danych najczęściej odbywa 
się w nocy, aby zapobiec sytuacji w której podczas próby przesłania danych linia jest 
zajęta z powodu prowadzonej w danej chwili rozmowy [Owe_06]. 

 

PLC 

PLC (ang. Power Line Communication lub Carrier) – jest zbiorem technologii 
umoŜliwiającym transmisję danych poprzez sieć elektroenergetyczną. MoŜe pozwalać 
na połączenie szerokopasmowe z transferem przekraczającym 1 Mb/s oraz 
wąskopasmowe ze znacznie niŜszą prędkością. Zwykle przedsiębiorstwa wykorzystują 
transmisję o niskiej prędkości przez sieć elektroenergetyczną do przesyłania 
odczytanych informacji, kontroli podstacji, ochrony linii przesyłowych wysokiego 
napięcia oraz zastosowań wewnętrznych [Sma_07a]. 

Sieć elektroenergetyczna jest przekształcana w sieć komunikacyjną poprzez 
nałoŜenie sygnału o niskiej energii (zawierającego informacje) na przebieg napięcia. 
Aby zapewnić odpowiednią separację pomiędzy dwoma systemami, zakres 
częstotliwości uŜywany do komunikacji jest znacznie oddalony od zakresu uŜywanego 
dla przebiegu napięcia (w Europie 50 Hz). 

W Europie transmisja PLC odbywa się zakresie 9 – 148,5 kHz. Widmo 
podzielone jest na pasma, które związane są określonymi zastosowaniami: 
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 A:  9 – 95 kHz – uŜywane przez dostawców energii elektrycznej, 

 B:  95 – 125 kHz – uŜywane przez klientów bez protokołów, 

 C:  125 – 140 kHz – uŜywane przez klientów z protokołem CENELEC, 

 D:  140 – 148,5 kHz - uŜywane przez klientów bez protokołów. 

PowyŜej 148,5 kHz: - komunikacja PLC zabroniona. 

Wykorzystanie pasma C (z protokołem CENELEC) do komunikacji 
wewnętrznej zapewnia, Ŝe tylko jedno urządzenie nadaje w danej chwili. Dzięki temu 
liczba kolizji maleje a niezawodność transmisji wzrasta. Pasma B i D, chociaŜ prawnie 
dopuszczone do komunikacji wewnętrznej, są bardziej podatne na kolizje i zakłócenia 
powstałe na skutek innych technologii pracujących w tym paśmie. Pasma te są bardziej 
odpowiednie do zastosowania jako pasma alternatywne, które mogą zostać 
wykorzystane gdy pasmo C zostanie zablokowane przez szum.  

PLC jest technologią dostępną i sprawdzoną. Nie wymaga Ŝadnych 
dodatkowych przewodów w budynkach. Jest bardzo prosta w instalacji – uŜytkownik 
końcowy musi jedynie urządzenie podłączyć do gniazda elektrycznego. Jest równieŜ 
stosukowo tania.  

Zastosowanie komunikacji PLC do wykonywania odczytów wymaga instalacji 
(lub dostosowania) liczników zuŜycia energii elektrycznej do wysyłania i odbierania 
sygnału radiowego. Sygnał jest przesyłany przez istniejące przewody sieci 
elektroenergetycznej do koncentratorów umieszczanych najczęściej w pobliŜu 
transformatorów.  

Koncentrator zbiera dane od grupy liczników i przesyła je dalej. Do transmisji 
moŜe zostać wykorzystana technologia PLC (lub komunikacja radiowa średniego 
zasięgu), aŜ informacje o odczytach dotrą do urządzenia będącego bramą do sieci 
WAN. Wymagane są równieŜ dodatkowe urządzenia takie jak wzmacniacze sygnału 
i kontrolery. 

 

DLC  

Technologia DLC (ang. Distribution Line Carrier) wykorzystuje istniejącą sieć 
średniego lub niskiego napięcia, jak równieŜ instalacje wewnątrz budynków. Jest 
bardzo podobna do technologii PLC. DLC wykorzystuje wąskopasmową komunikację 
poprzez sieć elektroenergetyczną o częstotliwości 9–500 kHz. Oferuje prędkość 
transmisji do 576 kbit/s. Technologia DLC jest odpowiednia do współpracy, nawet 
w bardzo duŜych sieciach, z wieloma systemami zarządzania energią w czasie 
rzeczywistym. System DLC jest zgodny z następującymi standardami: EN 50065 
(CENELEC), IEC 61000–3 oraz FCC. 

WaŜną zaletą tej technologii jest brak problemów związanych z zakłóceniami 
pochodzącymi z sieci radiowych i promieniowaniem elektromagnetycznym. Przez sieć 
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średniego napięcia z wykorzystaniem zewnętrznych indukcyjnych lub 
pojemnościowych łączników moŜna przesyłać dane na odległość większą niŜ 15 km. 
W sieciach niskiego napięcia moŜna ustanowić połączenie bezpośrednio, poniewaŜ 
system DLC ma wbudowany łącznik pojemnościowy. Pozwala to na komunikację 
pomiędzy podstacją a siedzibą klienta bez wzmacniaczy sygnału. 

Technologia DLC jest wykorzystywana głównie jako końcowy odcinek sieci 
prowadzący do siedziby klienta oraz jako sieć łącząca klientów z korporacyjnymi 
sieciami WAN poprzez stos protokołów TCP/IP, komunikację szeregową lub łącze 
dzierŜawione, spełniając wymagania wielozadaniowych systemów zarządzania energią 
w czasie rzeczywistym [Owe_06]. 

 

RS485 

RS485 to standard transmisji szeregowej wprowadzony w 1983 r. jako 
rozwinięcie standardu RS-422A. Zawiera wydzielony symetryczny i zrównowaŜony tor 
transmisyjny przeznaczony do podłączenia wielu odbiorników i nadajników sygnału do 
jednej linii. Nadajniki sygnału muszą być trójstanowe, a w danym przedziale czasu 
moŜe pracować tylko jeden z nich – pozostałe są w stanie wysokiej impedancji (trzeci 
stan). Liczba urządzeń przyłączonych do wspólnego toru zaleŜy od zastosowanych 
układów scalonych, zwykle ogranicza się do kilkudziesięciu urządzeń nadawczo-
odbiorczych w jednym torze fizycznym. Standard RS485 nie określa protokołu 
programowego, definiuje jedynie właściwości elektryczne interfejsu. Wiele 
popularnych protokołów wykorzystuje standard RS485 jako swoją warstwę fizyczną 
[Vad_99, RS4_06] 

 

M-Bus 

Technologia M-Bus jest stosunkowo nowym europejskim standardem 
wykorzystywanym do odczytu urządzeń pomiarowych. MoŜe równieŜ znaleźć 
zastosowanie przy odczycie wszystkich innych typów liczników zuŜycia jak równieŜ 
róŜnorodnych czujników i włączników. 

Zdalny odczyt urządzeń pomiarowych moŜe odbywać się na róŜne sposoby, 
zaczynając od metody tradycyjnej – ręcznego odczytu przez pracowników dostawcy 
– a kończąc na zarządzanym zdalnie systemem zbierania wszystkich informacji 
o odczytach dla danego mieszkania.  

PoniŜej scharakteryzowano główne cechy i moŜliwości omawianego interfejsu:  

− dane pomiarowe są odczytywane elektronicznie, 

− wszystkie urządzenia pomiarowe mogą zostać podłączone do pojedynczego 
przewodu, który jest podłączony do kontrolera w danym budynku, 
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− wszystkie liczniki są adresowane indywidualnie, 

− oprócz pobierania informacji z kontrolera, moŜliwy jest równieŜ zdalny odczyt 
licznika.  

Standaryzacja M-Bus umoŜliwiła wykorzystanie dodatkowych technicznych 
moŜliwości. W szczególności, urządzenia od róŜnych producentów mogą działać na tej 
samej magistrali. Dzięki temu uŜytkownicy mogą dowolnie wybierać producenta. 
Z drugiej strony moŜna spodziewać się rozwoju rynku, jeŜeli chodzi o liczniki oparte 
o M-Bus. Dzięki róŜnorodnym opcjom konfiguracji, urządzenia mogą zostać w lepszy 
sposób dostosowane do wymagań technicznych klienta. 

Podczas projektowania interfejsu M-Bus wzięto pod uwagę równieŜ techniczne 
i ekonomiczne aspekty związane z codziennym wykorzystaniem: 

− duŜa liczba moŜliwych do podłączenia urządzeń, 

− moŜliwość rozwoju sieci, 

− solidność i niezawodność, 

− niewielki koszt, 

− niewielkie zuŜycie energii elektrycznej w licznikach, 

− akceptowalna prędkość transmisji [Zie_98]. 

 

Ethernet 

Ethernet to technologia, w której zawarte są standardy wykorzystywane 
w budowie głównie lokalnych sieci komputerowych. Obejmuje one specyfikację kabli 
oraz przesyłanych nimi sygnałów. Ethernet opisuje równieŜ format ramek i protokoły 
z dwóch najniŜszych warstw Modelu OSI. Jego specyfikacja została podana 
w standardzie 802.3 IEEE. 

Ethernet bazuje na idei węzłów podłączonych do wspólnego medium 
i wysyłających i odbierających za jego pomocą specjalne komunikaty (ramki). Ta 
metoda komunikacji nazywana jest CSMA/CD (ang. Carrier Sense Multiple Access 
with Collision Detection). Wszystkie węzły posiadają unikalny adres fizyczny MAC. 

Klasyczne sieci Ethernet mają cztery cechy wspólne. Są to: parametry czasowe, 
format ramki, proces transmisji oraz podstawowe reguły obowiązujące przy ich 
projektowaniu. Najczęściej wykorzystywaną dziś technologią jest FastEthernet 
oferujący prędkość transmisji do 100 Mb/s oraz GigabitEthernet oferujący prędkość 
1000 Mb/s.  

Liczniki, które posiadają moŜliwość komunikacji poprzez Ethernet mogą działać 
jako bramy dla innych urządzeń. Liczniki mogą wspierać komunikację z urządzeniami 
w innej technologii. Dzięki temu inne urządzenia mogą być dostępne poprzez Ethernet. 
Dodatkowo dedykowane bramy mogą zostać wykorzystane do połączenia komunikacji 
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w innej technologii do systemu w technologii Ethernet. JednakŜe naleŜy zwrócić uwagę 
na kwestie bezpieczeństwa, gdy wykorzystywany jest publiczny Ethernet (Internet) 
i dane muszą zostać przekazane poza budynek do innej lokalizacji.  

 

Rys. 4.1. Licznik z funkcją serwera Web [Adv_03]. 

 

Liczniki z wbudowanym serwerem Web mogą udostępniać dane o odczytach 
przez sieć LAN. Pozwala to na dostęp do danych o odczytach za pomocą standardowej 
przeglądarki internetowej i dzięki temu informacje te mogą być łatwo przeglądane 
z dowolnego urządzenia w sieci lokalnej. Dostęp do licznika z Internetu wymaga 
firewalla. Firewall musi zostać tak skonfigurowany, aby umoŜliwi ć dostęp poprzez 
odpowiedni port do określonego licznika. NaleŜy zapewnić odpowiedni poziom 
bezpieczeństwa – jak dla kaŜdego połączenia z Internetem [Adv_03]. 

 

 

 Systemy bezprzewodowe 

Komunikacja radiowa krótkiego zasięgu 

Systemy radiowe krótkie zasięgu działają na odległość do 100 m, wykorzystują 
standardowe protokoły komunikacyjne i umoŜliwiają współpracę pomiędzy 
urządzeniami róŜnych producentów. Systemy te są stosunkowo tanie i mogą zawierać 
radio (jedno lub dwukierunkowe), pamięć oraz mikrokontroler na niewielkim układzie 
scalonym. Mogą one zostać zainstalowane podczas produkcji licznika lub jego 
modernizacji i są zasilane bateryjnie. Układy działają z niewielką prędkością transmisji 
i są małej mocy, oferując długą Ŝywotność baterii i bezpieczną pracę w sieci.  

Systemy radiowe krótkiego zasięgu mogą zostać połączone w prostą topologię 
gwiazdy, odpowiednią do zbierania informacji z niewielkiej odległości, lub bardziej 
zaawansowaną topologię siatki. W topologii siatkowej, mikroprocesor moŜe działać 
jako wzmacniacz sygnału, przesyłając dane bezpiecznie poprzez linię układów 
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scalonych w sąsiadujących licznikach (równieŜ poprzez ściany) do urządzenia 
zbierającego dane. Radiowa topologia siatkowa potencjalnie oferuje podobną 
charakterystykę pracy w sieci i zbliŜoną cenę jak technologia PLC [Owe_07]. 

  

4.2.1. WiFi 

WiFi (ang. Wireless Fidelity) jest protokołem sieci bezprzewodowej coraz 
częściej wykorzystywanym do łączenia urządzeń elektronicznych w domu i biurze. Jest 
moŜliwe, aby tego typu połączenie zostało wykorzystane do podłączenia licznika do 
sieci domowej a następnie do sieci Internet przez stos protokołów TCP/IP. Posiada 
bardzo duŜą prędkość transmisji odpowiednią do przesyłania danych strumieniowych 
(np. obraz). Technologia ta jest stosunkowo kosztowna i ma duŜe zapotrzebowanie na 
energię jak na potrzeby prostej komunikacji z licznikiem [Owe_07].  

Główne standardy sieci bezprzewodowych: 

− 802.11a – 54 Mb/s, częstotliwość 5 GHz, 

− 802.11b – 11 Mb/s, częstotliwość 2,4 GHz posiada zasięg ok. 30 m 
w pomieszczeniu i 120 m w otwartej przestrzeni; w praktyce moŜna osiągnąć 
transfery rzędu 5,5 Mb/s. Materiały takie jak woda, metal, czy beton obniŜają 
znacznie jakość sygnału; standard 802.11b podzielony jest na 14 niezaleŜnych 
kanałów o szerokości 22 MHz, Polska wykorzystuje tylko pasma od 2400 do 
2483,5 MHz – kanał od 1 do 13, 

− 802.11n – 100-600 Mb/s, 

− 802.11g – 54 Mb/s częstotliwość 2,4 GHz, obecnie najpopularniejszy standard 
WiFi, który powstał w czerwcu 2003 roku, wykorzystanie starszych urządzeń w tym 
standardzie powoduje zmniejszenie prędkości do 11 Mb/s. 

 

4.2.2. Bluetooth 

Prosta dwukierunkowa bezprzewodowa technologia radiowa, która pozwala 
komunikować się róŜnym urządzeniom elektronicznym bez potrzeby uŜycia przewodów 
lub podczerwieni.  

Technologia Bluetooth jest stosunkowo tania, ma niewielkie zapotrzebowanie na 
energię. Pozwala na połączenie ze sobą komputerów przenośnych, telefonów 
komórkowych i innych przenośnych urządzeń elektronicznych. 

Istnieją dwie główne klasy Bluetooth. Urządzenia w tzw. Klasie 1 wysyłają 
i odbierają informacje na odległość do 100 m, a w Klasie 2 na około 10 m.  

Działanie przy niewielkim poborze energii i dobrze zdefiniowany standard 
pozwalają na łatwe połączenie pomiędzy urządzeniami wspierającymi komunikację 
Bluetooth. 
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Technologia Bluetooth posiada wiele zalet. Jest tańsza i bardziej 
energooszczędna niŜ inne metody komunikacji bezprzewodowej pomiędzy 
urządzeniami przenośnymi i stacjonarnymi. Połączenia są ustanawiane dynamicznie 
i automatycznie tylko wtedy, gdy urządzenia znajdą się w zasięgu swoich 
nadajników/odbiorników. [Sou_04] 

Prędkość transmisji w zaleŜności od standardu: 

− Bluetooth 1.0 – 721 kb/s, 

− Bluetooth 1.1 – 721 kb/s, 

− Bluetooth 1.2 – 721 kb/s, 

− Bluetooth 2.0 – maksymalny transfer poziomie 2,1 Mb/s; wprowadzenie Enhanced 
Data Rate zwiększyło transfer do 3,0 Mb/s. 

 

4.2.3. Zigbee 

Zigbee jest stosunkowo nowym protokołem wykorzystywanym w inteligentnych 
domach i sektorze przemysłowym. Oferuje niŜszą prędkość transmisji niŜ WiFi oraz 
Bluetooth i wykorzystuje topologię siatki, aby zapewnić odpowiedni zasięg. MoŜe 
współpracować nawet z 64 000 węzłami, dzięki czemu jest dobrym rozwiązaniem 
w biurach i innych duŜych budynkach. Protokół ten jest prostszy niŜ WiFi oraz 
Bluetooth i tańszy. Wymaga mniej wydajnych procesorów i zuŜywa mniej energii. 
NaleŜy spodziewać się, Ŝe wkrótce będzie szeroko dostępny w inteligentnych systemach 
pomiarowych.   

Zigbee jest dobrze przystosowany do współpracy z wieloma rodzajami 
liczników, a zuŜycie energii elektrycznej przez tą technologię jest niewielkie.  Dzięki 
temu liczniki zuŜycia gazu i wody mogą zostać połączone z licznikiem zuŜycia energii 
elektrycznej, który następnie moŜe przesyłać informacje do sieci WAN za pomocą 
technologii zuŜywającej więcej energii [Arn_97, Owe_07].  

 

4.2.4. Z–Wave 

Z–Wave został opracowany na podstawie komercyjnych protokołów 
komunikacyjnych. Posiada niŜszą prędkość transmisji niŜ Zigbee i obsługuje mniej 
węzłów. Entuzjaści twierdzą, Ŝe technologia ta jest bardziej odpowiednia niŜ Zigbee do 
zastosowań domowych, gdzie wymagana jest niewielka liczba węzłów. Zaletą jest 
równieŜ niŜszy koszt technologii Z-Wave niŜ Zigbee. Przewiduje się, Ŝe moduły 
Z–Wave będą kosztować kilka dolarów i staną się wszechobecne w obrębie 
gospodarstw domowych, znajdując zastosowanie w wielu dziedzinach.  

Technologia Z–Wave jest bardziej odpowiednia do róŜnych zastosowań, 
poniewaŜ posiada te same zalety co Zigbee oferując jeszcze niŜsze zuŜycie energii.  
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Twierdzi się, Ŝe dwie baterie AAA mogą zapewnić pracę układu nawet przez 10 lat 
[Owe_07].  

 

4.2.5. GSM 

Komunikacja GSM (ang. Global System for Mobile) jest najpopularniejszym 
standardem wykorzystywanym w telefonii mobilnej na świecie. GSM jest siecią 
komórkową, co oznacza, Ŝe telefony przenośne łączą się z nią poprzez wyszukiwanie 
komórek w swoim bezpośrednim sąsiedztwie.  

Sieci GSM działają w czterech róŜnych zakresach częstotliwości. Większość 
sieci GSM działa w paśmie 900 lub 1800 MHz. Niektóre kraje w Ameryce Północnej 
i Południowej wykorzystują pasma 850 i 1900 MHz poniewaŜ pasma częstotliwości 900 
i 1800 MHz zostały juŜ zajęte. Rzadziej wykorzystywanymi pasmami częstotliwości są 
pasma 400 i 450 MHz, zwłaszcza w Skandynawii, gdzie te częstotliwości były 
wcześniej wykorzystywane w systemach pierwszej generacji [Hal_03].  

 

4.2.6. GPRS 

Komunikacja GPRS (ang. General Packet Radio Service) jest usługą transferu 
danych dostępną dla uŜytkowników telefonów przenośnych GSM i IS-136. Transfer 
danych w GPRS jest najczęściej rozliczany za megabajt przesłanych danych, podczas 
gdy wymiana danych przez tradycyjną sieć z komutacją łączy jest rozliczana za minutę 
połączenie, niezaleŜnie od tego, czy uŜytkownik faktycznie odbierał dane, czy teŜ nie. 
GPRS moŜe zostać wykorzystany do takich usług jak dostęp WAP, SMS i MMS, jak 
równieŜ do komunikacji z Internetem – (np. poczty elektronicznej i przeglądania stron 
internetowych) 

System GPRS wprowadza do istniejącego systemu GSM usługi pakietowego 
przekazywania informacji. W systemie GPRS uŜytkownik moŜe uzyskać dostęp do sieci 
publicznych bezpośrednio za pomocą standardowych adresów protokołów (IP, X.25), 
które mogą zostać przypisane gdy urządzenie łączy się z siecią GPRS. Urządzenie moŜe 
uŜywać od jednego do ośmiu kanałów komunikacyjnych, w zaleŜności od moŜliwości 
urządzenia. Kanały te są dynamicznie alokowane do urządzenia, gdy pakiety są 
wysyłane lub odbierane. W sieci GPRS kanały odpowiedzialne za wysyłanie oraz 
kanały odpowiedzialne za odbieranie danych są rezerwowane oddzielnie. Przydział 
zasobów w sieci GPRS odbywa się dynamicznie i jest zaleŜny od zapotrzebowania 
i dostępności zasobów. Pakiety mogą być równieŜ wysyłane w przerwach pomiędzy 
rozmowami głosowymi. W systemie GPRS moŜliwa jest komunikacja jeden do jednego 
(punkt-punkt) oraz jeden do wielu. System obsługuje równieŜ SMS oraz anonimowy 
dostęp do sieci. Maksymalna teoretyczna przepustowość urządzenie działającego 
w systemie GPRS to 160 kb/s przy wykorzystaniu wszystkich ośmiu kanałów bez 
zastosowania mechanizmu kontroli błędów.  
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Rys. 4.2. Schemat funkcjonalny systemu GPRS [oprac. wł.] 

 

AuC (ang. Authentication Center) –  centrum autoryzacji 

BTS (ang. Base Transceiver Station) –  bazowa stacja przekaźnikowa 

BSC (ang. Base Station Controller) 
–  kontroler bazowej stacji sieci 
 bezprzewodowych 

HLR  (ang. Home Location Register) –  rejestr abonentów macierzystych 

EIR  (ang. Equipment Identity Register) 
–  rejestr identyfikacji (toŜsamości) 
 sprzętu 

MS (ang. Mobile Station) –  przenośne urządzenie abonenckie 

MSC (ang. Mobile Services Switching 
Centre) 

–  centrum przełączania usług mobilnych

PLMN  (ang. Public Land Mobile Network) –  publiczna sieć telefonii mobilnej 

SMS-GMSC (ang. Short Message Service 
Gateway MSC) 

–  brama SMS centrum przełączania 
 usług mobilnych 

 
Na rys. 4.2 przedstawiono schemat funkcjonalny sieci GPRS. Z wprowadzeniem 

systemu GPRS do sieci GSM dodano kilka nowych elementów. NajwaŜniejsze z nich to 
SGSN (ang. Serving GPRS Support Node) – węzeł obsługujący transmisję pakietową 
w architekturze systemu GSM oraz GGSN (ang. Gateway GPRS Support Node) – węzeł 
obsługujący transmisję pakietową do systemu i poza system GSM.  
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SGSN jest głównym komponentem sieci GPRS. Obsługuje między innymi 
zarządzanie i uwierzytelnianie abonenta oraz posiada funkcję rejestracji. SGSN jest 
podłączony do kontrolera bazowej stacji sieci bezprzewodowych BSC (ang. Base 
Station Controller) i jest punktem dostępowym do sieci GPRS dla urządzeń abonenta. 
SGSN obsługuje konwersję protokołów z IP, uŜywanego w sieci szkieletowej, na 
protokoły SNDCP (ang. Sub-Network-Dependent Convergence Protocol) i LLC 
(ang. Logical Link Control) uŜywane pomiędzy SGSN a urządzeniem abonenta. 
Protokoły te zapewniają kompresję i szyfrowanie. SGSN wspiera równieŜ autoryzację 
abonenta. Gdy autoryzacja przebiegnie pomyślnie, SGSN obsługuje rejestrację 
urządzenia abonenta w sieci GPRS i obsługuje funkcje związane z zarządzaniem 
mobilnością. Kiedy urządzenie zamierza wysłać (lub odebrać) dane do zewnętrznych 
sieci, SGSN przekazuje dane pomiędzy SGSN a odpowiednim GGSN (i odwrotnie). 

GGSN jest podłączony do zewnętrznych sieci takich jak Internet i X.25. 
Z punktu widzenia sieci zewnętrznych, GGSN jest routerem to podsieci, poniewaŜ 
GGSN „ukrywa” infrastrukturę GPRS przed sieciami zewnętrznymi. Gdy GGSN 
otrzyma dane skierowane do konkretnego uŜytkownika, sprawdza, czy adres ten jest 
aktywny. JeŜeli jest aktywny, GGSN przesyła dane do SGSN obsługującego tego 
uŜytkownika. JeŜeli adres jest nieaktywny, dane są odrzucane. Pakiety generowane 
przez urządzenie abonenta są przesyłane do właściwej sieci przez GGSN. GGSN śledzi, 
do którego SGSN jest w danej chwili podłączone docelowe urządzenie. 

Innym waŜnym i nowym elementem jest PTM-SC (ang. Point-To-Multipoint 
Service Centre) – centrum obsługi komunikacji typu jeden do wielu. Kolejnym nowym 
elementem sieciowym jest brama brzegowa BG (ang. Border Gateway), która jest 
wykorzystywana głównie ze względów bezpieczeństwa i przez nią przebiega ruch do 
sieci szkieletowej łączącej operatorów (inter-PLMN). Sieci szkieletowe inter-PLMN 
(łączące operatorów) oraz intra-PLMN (sieć łącząca urządzenia jednego operatora) są 
równieŜ nowymi elementami, opartymi na protokole IP.  

Podczas gdy obecny system GSM był projektowany z naciskiem na połączenia 
głosowe, głównym celem GPRS jest moŜliwość zaoferowania dostępu do 
standardowych sieci wymiany danych opartych na protokołach TCP/IP oraz X.25. Sieci 
te traktują sieć GPRS jak zwykłą podsieć – rys. 4.3. GGSN w sieci GPRS zachowuje się 
jak router i ukrywa elementy infrastruktury przed sieciami zewnętrznymi.  
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Rys. 4.3. Sieć GPRS z punktu widzenia innych sieci [oprac. wł.] 
 

Abonent moŜe posiadać statyczny lub dynamiczny adres sieciowy. Transfer 
danych będzie zawsze odbywał się poprzez bramę podaną w tym adresie – rys. 4.4. 
JednakŜe operator sieci macierzystej moŜe wymusić, aby transfer danych odbywał się 
tylko poprzez macierzysty GGSN, na przykład ze względów bezpieczeństwa. 

Adres statyczny jest przypisany na stałe do abonenta. PoniewaŜ adres ten 
wskazuje na bramę w sieci macierzystej, pakiety danych będą zawsze przesyłane 
poprzez sieć macierzystą. Na rys. 4.4 przedstawiono przypadki gdy uŜytkownik jest 
w swojej sieci macierzystej (przypadek 1) oraz w sieci odwiedzanej (przypadek 2). 
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Rys. 4.4. Transfer danych [oprac. wł.]. 

 
KaŜda sieć moŜe równieŜ posiadać pulę dostępnych adresów, które mogą być 

przypisywane dynamicznie uŜytkownikom przez GGSN. Zmniejsza to liczbę adresów 
potrzebnych danemu operatorowi. Adres dynamiczny jest przypisywany 
uŜytkownikowi tylko na czas połączenia. Aby uniknąć przesyłania pakietu poprzez sieć 
macierzystą, adres dynamiczny moŜe zostać przypisany przez GGSN z sieci 
odwiedzanej (przypadek 3 na rys. 4.4). MoŜe być równieŜ przypisywany przez GGSN 
z sieci macierzystej (przypadek 2), aby zastosować na przykład pewnego rodzaju 
monitoring. Przychodzący i wychodzący ruch typu punkt-punkt moŜe być rozliczany na 
podstawie ilości przesłanych danych, uŜywanego protokołu, długości połączenia itp. 
[Hal_03]. 

 

4.2.7. EDGE (EGPRS) 

Technologia EDGE (ang. Enhanced Data Rates for GSM Evolution) jest 
rozszerzeniem dla technologii GPRS (oprócz nazwy EDGE uŜywa się teŜ terminu 
EGPRS – Enhanced GPRS). Poprawiony został w niej interfejs radiowy, dzięki czemu 
uzyskano około trzykrotne zwiększenie prędkości transmisji – w większości obecnych 
systemów teoretycznie do 236,8 kbit/s, trwają prace nad 1 Mb/s) – oraz moŜliwość 
dynamicznej zmiany szybkości nadawania pakietów w zaleŜności od warunków 
transmisji [Hal_03]. 
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 Podsumowanie 

Wykorzystanie sieci PSTN, choć jej infrastruktura pokrywa niemalŜe cały 
obszar kraju, moŜe być nieefektywne z ekonomicznego punktu widzenia, poniewaŜ 
w sieciach tego typu opłacie podlega czas połączenia, podczas którego przesyłane są 
informacje, a nie ilość przesłanych danych. Inaczej niŜ w przypadku tradycyjnej sieci 
PSTN, w sieci GPRS opłacie podlega ilość przesłanych danych, a nie czas połączenia.  

Popularnym rozwiązaniem wykorzystywanym w systemach AMR/AMM jest 
zastosowanie komunikacji PLC/DLC. Liczniki wyposaŜone w odpowiednie moduły 
łączą się z koncentratorem za pośrednictwem istniejącej sieci elektroenergetycznej. 
Rozwiązanie to pozwala na znaczne obniŜenie kosztów transmisji danych. 
Z koncentratorów dane pomiarowe mogą być transmitowane za pośrednictwem innych 
mediów komunikacyjnych (np. poprzez GSM/GPRS). Tam, gdzie niemoŜliwa lub 
nieopłacalna jest instalacja PLC/DLC (np. obszary wiejskie bardzo rzadko zaludnione) 
moŜna wykorzystać liczniki z wbudowanym modemem GSM/GPRS/EDGE lub 
dołączonym modułem posiadającym modem GSM/GPRS/EDGE. Transmisja w tym 
przypadku odbywa się bezpośrednio między licznikiem a centrum zbierającym dane 
pomiarowe. NaleŜy podkreślić, iŜ zastosowanie technologii PLC związane jest między 
innymi z ograniczeniami powodowanymi występowaniem zaburzeń 
elektromagnetycznych przewodzonych w sieci elektroenergetycznej oraz nie zawsze 
odpowiednim stanem samej sieci nN (wartość impedancji sieci dla wyŜszych 
częstotliwości). Wówczas poprawa skuteczności transmisji danych realizowana jest 
w wyniku zastosowania repeaterów (lub liczników energii wyposaŜonych w moduły 
komunikacyjne z funkcją repeatera) oraz lokalizacji i poprawy stanu sieci w węzłach 
powodujących ograniczenia transmisji. Dodatkowo, opracowywane są coraz 
skuteczniejsze metody transmisji danych z zastosowaniem technologii PLC/DLC 
i zdaniem autorów uzasadnionym jest przekonanie, iŜ PLC/DLC stanowić moŜe 
podstawowe rozwiązanie komunikacyjne dla przewaŜającej liczby wszystkich 
odbiorców komunalno-bytowych oraz drobnych odbiorców komercyjnych 
przyłączonych do sieci dystrybucyjnej nN. 

Interfejs komunikacyjny M-Bus jest duŜo nowszym rozwiązaniem niŜ RS485. 
Pozwala na podłączenie duŜej liczby urządzeń (większej niŜ w przypadku interfejsu 
RS485), jest stosunkowo tani oraz pobiera niewielką ilość energii. MoŜe zostać 
wykorzystany w instalacjach blokowych, gdzie liczniki w danym budynku 
wielolokalowym połączone są ze sobą wspólną magistralą, a jeden z liczników pełni 
funkcję bramy, przesyłając informacje poza budynek juŜ za pomocą sieci PLC/DLC do 
koncentratora.  

Standard Ethernet posiada wysoką prędkość transmisji, jednakŜe wymaga 
zastosowania odpowiedniej infrastruktury sieci. Koszt komunikacji z często oddalonym 
centrum agregacji danych moŜe być bardzo wysoki, szczególnie w przypadku 
konieczności wykorzystania tzw. łącz dzierŜawionych (ang. leased line) tam, gdzie brak 
jest jakiejkolwiek alternatywy. RównieŜ odpowiednik przewodowego Ethernetu – sieci 
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bezprzewodowe WiFi mogą nie zapewnić dostatecznego pokrycia obszarów 
występowania punktów pomiarowych ze względu na słabo rozwiniętą infrastrukturę. 
Technologia WiFi ma równieŜ stosunkowo duŜe zapotrzebowanie na energię. 

Protokoły komunikacyjne Zigbee i Z-Wave są stosunkowo nowym protokołami. 
Niewielka liczba wdroŜeń o stosunkowo ograniczonej skali nie pozwala na 
stwierdzenie, jak technologie te współpracują z systemami AMR/AMM wdroŜonymi na 
w skali całego systemu zasilającego kilkanaście milionów odbiorców. 

Wobec powyŜszego wydaje się, Ŝe najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie 
transmisji PLC/DLC na drodze transmisji danych licznik – koncentrator, a następnie 
komunikacji GSM/GPRS/EDGE pomiędzy koncentratorem a centrum agregacji danych. 
Istotnym jest równieŜ wysokie zainteresowanie operatorów sieci telefonii komórkowej 
w zakresie tworzenia dedykowanych, systemowych rozwiązań przeznaczonych do 
transmisji danych w zastosowaniu do sektora elektroenergetycznego, co zdaniem 
autorów przyczyni się do znaczącego obniŜenia kosztów transmisji danych 
pomiarowych z wykorzystaniem infrastruktury komunikacyjnej GSM/GPRS/EDGE. 
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5. Opis i wymagania dotyczące rekomendowanego do zainstalowania systemu 
typu AMM 

 Opis i wymagania ogólne systemu typu AMM 

W celu osiągnięcia określonego zakresu funkcjonalności przez system zdalnej 
akwizycji danych, zarządzania danymi pomiarowymi oraz licznikami energii 
elektrycznej i elementami infrastruktury telekomunikacyjnej typu AMM niezbędne jest 
zdefiniowanie katalogu wymagań, którym powinien odpowiadać wdraŜany system 
AMM. Omawiane wymagania zostały sformułowane z zastosowaniem podziału dla 
elementów kaŜdej z warstw systemu typu SM. 

System typu AMM składa się z czterech zasadniczych warstw funkcjonalnych. 
NaleŜą do nich: 

− warstwa pomiaru wielkości mierzonych, której zasadniczym elementem jest zbiór 
urządzeń pomiarowych (elektronicznych liczników energii elektrycznej) 
spełniających określone wymagania metrologiczne oraz zapewniających współpracę 
z modułami komunikacyjnymi w celu realizacji dwukierunkowej komunikacji 
z wykorzystaniem zadeklarowanego medium komunikacyjnego, 

− warstwa komunikacji z urządzeniami pomiarowymi, w skład której wchodzą 
moduły komunikacyjne zaimplementowane w nowoczesnych licznikach energii 
elektrycznej oraz (w najliczniejszych przypadkach) zbiór koncentratorów słuŜących 
do wymiany i przechowywania danych pomiarowych, informacji o alarmach 
i zdarzeniach, sygnałów sterujących oraz ewentualnie równieŜ aktualizacji 
oprogramowania urządzeń pomiarowych, 

− warstwa rejestracji danych pomiarowych AMM–R odpowiedzialna za rejestrację 
wszystkich danych pomiarowych przesyłanych z liczników energii elektrycznej, 
przesyłanie sygnałów sterujących i informacji do urządzeń pomiarowych oraz 
archiwizację i uwierzytelniony dostęp do danych pomiarowych, 

− warstwa zarządzania pomiarami oraz urządzeniami pomiarowymi AMM–Z 
odpowiedzialna za zarządzanie danymi przechowywanymi w centralnym 
repozytorium danych oraz dystrybucję danych do pozostałych systemów 
informatycznych funkcjonujących w przedsiębiorstwie energetycznym. 

 Schemat obrazujący budowę funkcjonalną systemu typu AMM został 
zaprezentowany na rys. 5.1. 
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Rys. 5.1. Budowa funkcjonalna systemu typu AMM [oprac. wł.]. 

 

Na rys. 5.2. został zaprezentowany schemat systemu typu AMM 
z zaznaczonymi jego podstawowymi elementami, umoŜliwiający współpracę z innymi 
systemami informatycznymi funkcjonującymi u OSD: systemem odpowiedzialnym za 
tworzenie analiz, systemem rozliczeniowym oraz systemami typu EMS (ang. Energy 
Management Systems) oraz DMS (ang. Distribution Management Systems). System 
EMS zapewnia efektywnego zarządzanie bieŜącymi przepływami energii oraz 
prognozowaniem obciąŜeń i optymalnym kojarzeniem z zasobami energii, co zapewnia 
wspomaganie procesu uczestnictwa w rynku energii. Natomiast system DMS 
udostępnia funkcje i mechanizmy dialogu dyspozytora z nadzorowanymi i sterowanymi 
obiektami i urządzeniami. Analizuje ich dane obiektowe w celu identyfikacji i oceny 
stanów oraz poprawności działania aparatury łączeniowej i zabezpieczającej. Moduły 
DMS pomagają w organizacji bieŜącej pracy słuŜb energetycznych, gospodarce 
zasobami, planowaniu remontów i analizie kosztów. UmoŜliwiają ewidencję 
prowadzonych prac, protokołów badań, oględzin, pomiarów, nastaw zabezpieczeń itp. 
WiąŜą równieŜ zarządzanie siecią z funkcjami biznesowymi systemu, takimi jak 
obsługa wyłączeń, ocena jakości energii, przekazywanie danych dla rynku energii. 
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Rys. 5.2. Schemat systemu typu AMM z wyszczególnionymi podstawowymi 
elementami [oprac. wł.]. 

 

 Sposób realizacji komunikacji w systemie AMM 
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− koncentratory danych, które wymagane są ze względu na liczbę urządzeń 
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− systemu zdalnej akwizycji danych pomiarowych AMM–R rejestrującego przesyłane 
dane pomiarowe oraz odpowiedzialnego za przekazywanie sygnałów sterujących 
i informacji do urządzeń pomiarowych oraz koncentratorów. 

Dwukierunkowa komunikacja z urządzeniami pomiarowymi realizowana jest za 
pośrednictwem co najmniej jednego z następujących sposobów komunikacji: 

− sieci PLC wykorzystującej sieć elektroenergetyczną nN dostarczającą energię 
elektryczną do jej odbiorców, 

− łączności radiowej, 

− sieci komputerowej LAN/WAN, 

− sieci M–BUS. 

Natomiast zapewnienie dwukierunkowej komunikacji pomiędzy koncentratorami 
a systemem zdalnym AMM–R zrealizowane moŜe zostać w oparciu o co najmniej jedną 
z technik komunikacji: 

− cyfrowej sieci komórkowej GSM/GPRS, 

− sieci komputerowej LAN/WAN, 

− publicznej sieci telefonicznej PSTN, 

− sieci radiowej. 

 

 Wymagania stawiane modułom komunikacyjnym 

Dzięki zastosowaniu modułów komunikacyjnych uzyskuje się zdalny dostęp do 
danych rejestrowanych przez elektroniczne liczniki energii elektrycznej, przekazywanie 
alarmów oraz informacji o zdefiniowanych zdarzeniach, jak równieŜ moŜliwość 
przesyłania do urządzeń pomiarowych sygnałów sterujących i informacyjnych, 
niezbędnych w nowoczesnych systemach typu AMM, zapewniających zdalną zmianę 
pracy licznika pomiędzy trybem przedpłatowym 

W stosunku do modułów komunikacyjnych sformułować moŜna następujący 
katalog wymagań, których spełnienie zapewnia realizację zakresu funkcjonalności 
odpowiadającego systemom typu AMM: 

− moduł komunikacyjny powinien być zaimplementowany w liczniku energii 
elektrycznej lub bezpośrednio przy samym liczniku oraz umoŜliwiać nałoŜenie 
plomb monterskich w celu ograniczenia prób ingerencji, 

− zapewniać uwierzytelnioną dwukierunkową komunikację liczników bezpośrednio 
z systemem zdalnym lub za pośrednictwem koncentratora przy zachowaniu 
bezpieczeństwa oraz poufności przesyłanych danych, 

− wymiana modułu komunikacyjnego powinna być moŜliwa do wykonania bez 
koniczności demontaŜu licznika oraz bez naruszenia cech legalizacyjnych, 
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− wymiary modułu komunikacyjnego nie powinny ograniczać jego instalacji wraz 
z licznikiem energii elektrycznej w istniejących tablicach oraz szafkach 
licznikowych, 

− obsługiwane przez moduły technologie komunikacji nie powinny ograniczać 
współpracy modułów wyłącznie do rozwiązań technicznych pochodzących od 
jednego producenta – wsparcie otwartych standardów komunikacyjnych oraz 
współpraca z róŜnymi typami koncentratorów, 

− moduł komunikacyjny nie powinien ograniczać widoczności wyświetlacza lub 
ekranu urządzenia pomiarowego oraz nie powinien przesłaniać danych 
identyfikujących licznik energii, 

−  zuŜycie energii elektrycznej przez moduł komunikacyjny powinno być ograniczone 
do 20 Wh/dobę, 

− moduły komunikacyjne powinny gwarantować prawidłową pracę oraz zapewniać 
skuteczność dwukierunkowej, uwierzytelnionej transmisji danych w zakresie 
temperatur od – 40ºC do 65ºC oraz przy wilgotności od 0 % do 95 %. 

 

 Wymagania stawiane koncentratorom 

 Koncentratory stanowią element pośredni w infrastrukturze komunikacyjnej 
systemów AMR/AMM. Podstawowym zadaniem koncentratorów jest zapewnienie 
łączności pomiędzy systemem zdalnym a urządzeniami pomiarowymi odbiorców 
komunalno-bytowych oraz niewielkich odbiorców komercyjnych przyłączonych do 
sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia. W systemach pomiarowych AMR/AMM 
dedykowanych dla sektora energii elektrycznej, koncentratory instalowane są 
w stacjach transformatorowych SN/nN po stronie niskiego napięcia. Koncentratory 
odbierają polecenia z systemu centralnego i przekazują je do liczników energii 
elektrycznej oraz równieŜ innych urządzeń pomiarowych w przypadku 
multifunkcyjnych systemów pomiarowych. Realizują równieŜ zadania gromadzenia 
danych pomiarowych pochodzących z urządzeń pomiarowych oraz ich zbiorczego 
przesyłania do systemu centralnego. 

 Koncentratory wykorzystywane w inteligentnych systemach pomiarowych 
AMM powinny spełniać co najmniej następujące wymagania: 

− zapewniać uwierzytelnioną dwukierunkową komunikację z co najmniej 200 
licznikami przy zachowaniu bezpieczeństwa oraz poufności danych, 

− gwarantować poprawną komunikację z licznikiem poprzez dynamiczny dobór trasy 
w ramach sieci radiowej, jak równieŜ w przypadku wykorzystywania repeterów 
radiowych i PLC zwiększających zasięg transmisji, 

− rejestrować dane odczytane z liczników przez 63 dni, 

− umoŜliwiać pracę urządzeń pomiarowych oraz dokonywanie rozliczeń w trybie 
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kredytowym oraz przedpłatowym wraz ze zdalną zmianą trybu rozliczeń dla 
odbiorców, 

− inicjować transmisję zdarzeń do systemu AMM-R, a w szczególności: 

− rejestrować i sygnalizować próby ingerencji w urządzenia pomiarowe, 

− monitorować i sygnalizować zaniki oraz ponowne załączenia napięcia 
zasilającego, 

− monitorować i sygnalizować utratę komunikacji z urządzeniami pomiarowymi, 

− powinny być wyposaŜone w zegar czasu rzeczywistego z moŜliwością zdalnej 
synchronizacji i odczytu oraz umoŜliwiać synchronizację czasu w urządzeniach 
pomiarowych,  

− obsługiwane przez koncentratory technologie komunikacji nie powinny ograniczać 
ich współpracy wyłącznie do rozwiązań technicznych pochodzących od jednego 
producenta – wsparcie otwartych standardów komunikacyjnych oraz współpraca 
z róŜnymi typami modułów komunikacyjnych instalowanych w licznikach, 

− umoŜliwiać zdalną konfigurację (zdalną wymianę oprogramowania koncentratora), 

− wspierać zdalną zmianę ustawień urządzeń pomiarowych, 

− umoŜliwiać przekazywanie niezbędnych danych i sygnałów do urządzeń 
pomiarowych odbiorców, między innymi: sygnałów sterujących łącznikami 
zaimplementowanymi w licznikach oraz informacji o cenie energii elektrycznej, 

− umoŜliwiać lokalną konfigurację z wykorzystaniem komputera przenośnego, 

− gwarantować prawidłową pracę oraz zapewniać skuteczność dwukierunkowej, 
uwierzytelnionej transmisji danych w zakresie temperatur od – 40ºC do 65ºC oraz 
przy wilgotności od 0 % do 95 %. 

 

 Główne wymagania dotyczące systemu rejestracji pomiarów AMM-R 

 System rejestracji pomiarów AMM-R powinien rejestrować dane pomiarowe 
w określonym interwale czasowym (od 15 do 60 min) oraz w zakresie zgodnym ze 
specyfikacją taryfową określonych grup odbiorców (energia czynna, bierna, wartość lub 
przekroczenia mocy czynnej), dane rozliczeniowe oraz inne dane (np. alarmy, 
zdarzenia, etc.) rejestrowane przez urządzenia pomiarowe i przesyłane do systemu za 
pośrednictwem modułów komunikacyjnych zaimplementowanych w licznikach oraz 
równieŜ koncentratorów (dla odbiorców przyłączonych na niskim napięciu). Dane 
pomiarowe powinny być odczytywane w zadanych interwale czasowym w trybie 
automatycznym oraz na Ŝądanie wysyłane przez upowaŜniony podmiot oraz samego 
odbiorcę. 

Dane pomiarowe i zdarzenia powinny być rejestrowane w centralnym 
repozytorium danych z zapewnieniem archiwizacji i dostępu do danych w długim 
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okresie oraz zachowaniem poufności i bezpieczeństwa przechowywanych informacji. 
Zdarzenia oraz alarmy powinny być przekazywane na bieŜąco. Dane pomiarowe 
i zdarzenia powinny być oznaczone datą i godziną w formacie YYYY-MM-DD hh:mm. 

Wszystkie dane pomiarowe powinny mieć przypisany mnoŜnik równy 1. 
Natomiast indywidualne wartości mnoŜników dla poszczególnych punktów 
pomiarowych, związane z rejestrowanymi danymi pomiarowymi powinny być 
określone w ramach systemu zarządzania pomiarami AMM-Z. 

Zaleca się, aby rozdzielczość rejestrowanych i przechowywanych danych była 
nie mniejsza niŜ 0,01 kWh. 

 Wobec systemu rejestracji pomiarów AMM-R wymaga się implementacji 
mechanizmu zdalnego załączania oraz odłączania odbiorców jak równieŜ wsparcia 
trybu pracy kredytowej oraz przedpłatowej z jednoczesną moŜliwością zdalnej zmiany 
trybów pracy liczników energii. 

 Dodatkowo, powinna być równieŜ realizowana synchronizację zegarów czasu 
rzeczywistego we wszystkich urządzeniach pomiarowych oraz w koncentratorach. 
Liczniki energii oraz koncentratory powinny posiadać zegary czasu rzeczywistego, 
pozwalające na sezonową zmianę czasu (lato/zima) oraz synchronizacji (z dokładnością 
nie gorszą niŜ ± 1 min na dobę) z poziomu systemu AMM-R. 

Wśród oczekiwanych własności systemu AMM-R wymienić naleŜy funkcje 
dotyczące zarządzania i konfiguracji urządzeń pomiarowych oraz koncentratorów: 

− dodawanie i usuwanie liczników i koncentratorów do bazy danych w systemie, 

− przypisywanie urządzeń pomiarowych do określonych odbiorców (punktów poboru) 
oraz do koncentratorów, 

− zdalna konfiguracja i zmiana oprogramowania w koncentratorach, 

− zdalna zmiana oprogramowania w licznikach, 

− zdalna konfiguracja liczników: taryfy, okresy obrachunkowe, limity 
zapotrzebowania itp., 

− tworzenie grup urządzeń pomiarowych w celu szybszego i sprawniejszego 
dokonywania określonych poleceń na poszczególnych zbiorach liczników. 

 

 Podstawowe wymagania dotyczące systemu AMM-Z 

 W stosunku do systemu zarządzania pomiarami AMM-Z oczekiwane jest 
spełnienie określonych wymaganiach, których zakres wynika w sposób bezpośredni 
z dwóch podstawowych zadań, jakie winien realizować system AMM-Z, tj.: 

− zarządzanie danymi pomiarowymi oraz zdarzeniami i alarmami przechowywanymi 
w centralnym repozytorium danych 

oraz 
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− dystrybucja danych pomiarowych. 

 Zarządzanie danymi pomiarowymi oraz zdarzeniami i alarmami realizowane jest 
na poziomie systemu AMM-Z. Dane przechowywane są w centralnym repozytorium 
danych pomiarowych. System AMM-Z powinien mieć zapewniony dostęp do bazy 
danych odbiorców oraz powiązanych z nimi informacjami o urządzeniach 
pomiarowych. W bazie tej powinny być przechowywane mnoŜniki związane ze 
wszystkimi rejestrowanymi pomiarami.  

 System AMM-Z powinien być wyposaŜony w narzędzia umoŜliwiające 
konfigurację urządzeń pomiarowych odbiorców i liczników z nimi związanych.  

 Powinna zostać zachowana moŜliwość ręcznego wprowadzania danych 
pomiarowych przez operatora systemu z odpowiednim nieusuwalnym wyróŜnikiem 
operatora, który dokonał wprowadzenia lub zmiany danych. 

 Wśród głównych funkcji związanych z zarządzaniem danymi pomiarowymi 
naleŜy wymienić agregację danych pomiarowych zgodnie ze zdefiniowanymi 
kryteriami na potrzeby realizacji rozliczeń odbiorców, tworzenia raportów, etc, oraz 
zapewnienie moŜliwości zidentyfikowania zakresu danych pomiarowy poddanych 
modyfikacji. 

 Powinna zostać zapewniona moŜliwość tworzenia raportów związanych ze 
stanem technicznym oraz własnościami metrologicznymi urządzeń pomiarowych. 

 W zakresie funkcji samokontrolnych zaleca się implementację narzędzi 
programowych pozwalających na automatyczne generowanie raportów dotyczących 
zdiagnozowanych nieprawidłowości systemu. 

 W zakresie dystrybucji danych pomiarowych, system AMM-Z powinien 
umoŜliwiać dostęp i przekazywanie określonych danych pomiarowych do 
uprawnionych uŜytkowników oraz uczestników rynku energii elektrycznej. 

Zgodnie z zaleceniami doradców sformułowanymi w rozdziale 5.8., dane 
pomiarowe winny być udostępniane i przesyłane zgodnie ze standardem ebiX. 
Szczegółowy zakres tych danych, ich format oraz sposób ich przesyłania stanowi 
przedmiot wymagań szczegółowych. 

 System zarządzania danymi pomiarowymi AMM-Z powinien umoŜliwiać ich 
przekazywanie do uprawnionych podmiotów w dwóch trybach: 

− cyklicznym – wynikającym ze zdefiniowanego cyklu określonego przez 
uŜytkowników systemu oraz uprawnione do otrzymywania danych podmioty, 

− na Ŝądanie. 

Jednocześnie powinno zostać zapewnione bezpieczeństwo oraz poufność 
przechowywanych w nim danych. Kontrola dostępu do danych powinna być 
realizowana na dwóch poziomach: 

− kontrola zewnętrznego dostępu do danych podczas dostępu i przekazywania 
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informacji do upowaŜnionych podmiotów oraz odbiorców, 

− kontrola wewnętrznego dostępu do danych i funkcji systemu poprzez badanie 
dostępu uŜytkowników do odpowiednich poziomów systemu oraz raportowanie 
wszystkich próby naruszenia zasad dostępu. 

System AMM-Z powinien zapewniać uwierzytelniony (np. login i hasło) dostęp 
z wykorzystaniem portalu internetowego dla wszystkich odbiorców energii elektrycznej 
do ich danych pomiarowych oraz wybranych zdarzeń (np. zaniki i ponowne załączenia 
napięcia). Portal internetowy powinien realizować funkcję Wirtualnego Biura Obsługi 
Odbiorców i zapewniać: 

− dostęp do bieŜących oraz archiwalnych danych pomiarowych, 

− pozwalać na agregację oraz przedstawianie historii zuŜycia w postaci 
indywidualnego profilu odbiorcy oraz podstawowych parametrów statystycznych 
opisujących charakter uŜytkowania energii przez odbiorcę w wybranych przez niego 
interwałach czasowych oraz z uwzględnieniem rodzaju dnia tygodnia, 

− umoŜliwiać odbiorcy porównanie jego profilu zuŜycia z profilem standardowym 
odpowiadającym charakterowi danego odbiorcy, 

− prezentować pełną informację o cenie energii elektrycznej zgodnie z taryfą, według 
której dokonywane są rozliczenia, 

− zawierać pełen zakres informacji dotyczącej taryfy, według której dokonywane są 
rozliczenia, 

− umoŜliwiać wybór oraz zdalną zmianę taryfy oraz trybu rozliczeń (kredytowy, 
przedpłatowy), 

− pozwalać na automatyczne wybranie taryfy, która dla danego odbiorcy zapewni 
zmniejszenie kosztów ponoszonych za uŜytkowanie energii elektrycznej, 

− umoŜliwiać odbiorcy oszacowanie potencjalnych korzyści finansowych 
wynikających dla niego z tytułu zmiany jego zachowań polegających między 
innymi na ograniczeniu pracy wybranych odbiorników energii w godzinach 
szczytowych i ich uŜytkowanie w okresach pozaszczytowych, 

− umoŜliwiać zmianę mocy umownej. 

− umoŜliwiać dokonanie odczytu na Ŝądanie (całkowita liczba odczytów na Ŝądanie 
w okresie rozliczeniowym powinna być ograniczona), 

− umoŜliwiać zdalne wyłączenie własnego obwodu – ze względów bezpieczeństwa, 
ponowne załączenie winno być moŜliwe do zrealizowania przez odbiorcę wyłącznie 
poprzez fizyczne dokonanie zmiany stanu łącznika zaimplementowanego 
w liczniku. 

Odbiorca powinien mieć równieŜ zapewniony kontakt telefoniczny z Biurem 
Obsługi Odbiorców. 
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 Opis i wymagania dotyczące układów pomiarowo-rozliczeniowych 

Podział układów pomiarowo-rozliczeniowych 

Charakterystykę oraz wymagania techniczne dla układów pomiarowo-
rozliczeniowych energii elektrycznej zostały zdefiniowane w Załączniku nr 1 do 
rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych 
warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93, 
poz. 623) i stanowią podstawę prawną dla tworzonych regulacji zawieranych 
w instrukcjach ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej [Rozp_07]. 

W zaleŜności od poziomu napięcia znamionowego zasilającego przyłączone do 
sieci elektroenergetycznej odbiorniki energii elektrycznej, mocy znamionowej 
przyłączonych urządzeń oraz rocznego zuŜycia energii elektrycznej wyszczególnia się 
dziesięć kategorii szczegółowych zgodnie z opisem zawartym w tabeli 5.1, przy czym 
w przypadku układów pomiarowych kategorii B i C, kwalifikacja do poszczególnych 
grup jest uwarunkowana przekroczeniem granicznej wartości jednego 
z dwóch wymienionych kryteriów tj. mocy pobieranej lub rocznego zuŜycia energii. 
Natomiast obowiązek dostosowania układów pomiarowych spoczywa obecnie na ich 
właścicielu. 
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Tabela 5.1. Zestawienie kategorii układów pomiarowo-rozliczeniowych [oprac. wł.]. 

 Kategoria Warto ść napi ęcia znamionowego, moc znamionowa lub roczne 
zuŜycie energii elektrycznej 

A1 U ≥ 110 kV S ≥ 30 MVA 

A2 U ≥ 110 kV 1 MVA ≤  S < 30 MVA W
N

 

A3 U ≥ 110 kV S < 1 MVA 

B1 1 kV < U < 110 kV P ≥ 30 MW lub E ≥ 200 GWH 

B2 1 kV < U < 110 kV 
5 MW ≤  P < 30 MW 

lub 30 GWh ≤ E < 200 GWh 

B3 1 kV < U < 110 kV 
0,8 MW ≤ P < 5 MW 

lub 4 GWh ≤ E < 30 GWh 

B4 1 kV < U < 110 kV 40 kW ≤ P < 0,8 MW 
lub 200 kWh ≤ E < 4 GWh 

S
N

 

B5 1 kV < U < 110 kV P < 40 kW 
lub E < 200 MWh 

C1 U ≤ 1 kV 
P < 40 kW 

lub E < 200 MWh 

nN
 

C2 U ≤ 1 kV 
P ≥ 40 kW 

lub E ≥ 200 MWh 

 

 
Opis i wymagania ogólne dotyczące układów pomiarowo-rozliczeniowych 

Układy pomiarowe powinny być instalowane: 

− w przypadku wytwórców – po stronie górnego napięcia transformatorów blokowych 
i transformatorów potrzeb ogólnych, 

− w przypadku odbiorców – na napięciu sieci, do której dany odbiorca jest 
przyłączony, 

− w przypadku wytwórców posiadających odnawialne źródła energii oraz źródła 
pracujące w skojarzeniu – dodatkowo na zaciskach generatora w celu potwierdzania 
ilości energii dla potrzeb wydawania świadectw pochodzenia. 

Za zgodą OSD, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się instalację układów 
pomiarowych po stronie niskiego napięcia transformatora, dla odbiorców III grupy 
przyłączeniowej o mocy znamionowej transformatora do 400 kVA wł ącznie. 

Instalowane w układach pomiarowo-rozliczeniowych przekładniki prądowe oraz 
napięciowe powinny zostać sprawdzone przed ich zainstalowaniem. Właściciel 
przekładników dostarcza protokół ze sprawdzenia potwierdzający poprawność 
i zgodność danych znamionowych i oznaczeń przekładnika ze stanem faktycznym, 
który wraz ze świadectwem legalizacji przekładnika lub jego badań kontrolnych 
przekazuje do OSD. 
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Dobór przekładników prądowych powinien zapewnić zmienność prądu 

pierwotnego wynikającego z mocy umownej w granicach od 20 do 120 % ich prądu 

znamionowego. Przekładniki prądowe i napięciowe powinny być tak dobrane, aby 

obciąŜenie strony wtórnej zawierało się miedzy 25 % a 100 % wartości nominalnej 

mocy uzwojeń/rdzeni przekładników. W przypadku wystąpienia konieczności 

dociąŜenia rdzenia pomiarowego, jako dociąŜenie naleŜy zastosować atestowane 

rezystory instalowane w obudowach przystosowanych do plombowania. 

 

 
Opis i wymagania techniczne dla układów pomiarowo-rozliczeniowych 

energii elektrycznej przyłączonych na poziomie WN 

 Dla układów pomiarowo-rozliczeniowych kategorii A1 i A2 stosuje się dwa 

równowaŜne układy pomiarowo-rozliczeniowe: układ podstawowy oraz układ 

rezerwowy. 
Operator systemu dystrybucyjnego określa miejsce zainstalowania układu 

pomiarowego w warunkach przyłączenia lub umowie dystrybucji lub umowie 
kompleksowej. 

Liczniki energii elektrycznej powinny umoŜliwiać: 

− dwukierunkowy pomiar energii czynnej oraz biernej dla wytwórców i odbiorców 
posiadających źródła wytwórcze mierzony w czterech kwadrantach z rejestracją 
profili obciąŜenia, 

− jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar energii biernej 
z rejestracją profili obciąŜenia dla odbiorców nieposiadających źródeł wytwórczych. 

Dla układów pomiarowo-rozliczeniowych podstawowego i rezerwowego 
kategorii A1 powinny być spełnione następujące wymagania: 

− przekładniki prądowe i napięciowe powinny być wyposaŜone w dwa rdzenie i dwa 
uzwojenia pomiarowe o klasie dokładności nie gorszej niŜ 0,2 słuŜące do pomiaru 
energii elektrycznej, 

− liczniki energii elektrycznej powinny realizować pomiar z zachowaniem klasy 
dokładności nie gorszej niŜ 0,2 dla energii elektrycznej czynnej i 1 dla energii 
elektrycznej biernej oraz powinny być zasilane z oddzielnych rdzeni/uzwojeń 
przekładników zainstalowanych w tym samym miejscu, 

− liczniki energii elektrycznej powinny umoŜliwiać współpracę z systemami 
automatycznej rejestracji danych, 

− układy pomiarowe powinny posiadać układy synchronizacji czasu rzeczywistego co 
najmniej raz na dobę oraz układy podtrzymania zasilania źródłami zewnętrznymi, 

− układy pomiarowe powinny umoŜliwiać automatyczne zamykanie okresu 
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rozliczeniowego, rejestrację i przechowywanie w pamięci pomiarów mocy czynnej 
w okresach od 15 do 60 minut przez co najmniej 63 dni, 

− powinien zostać zapewniony półautomatyczny odczyt lokalny układów 
pomiarowych w przypadku awarii łączy transmisyjnych lub w celach kontrolnych, 

− transmisja danych z układów pomiarowo-rozliczeniowych powinna być realizowana 
automatycznie w trybie „on line” za pośrednictwem wyjść cyfrowych liczników 
energii elektrycznej lub z wykorzystaniem wewnętrznych modułów 
komunikacyjnych gwarantujących wymaganą szybkość i niezawodność transmisji 
oraz poufność przekazywanych danych, 

− liczniki energii elektrycznej powinny rejestrować oraz przekazywać do systemu 
zdalnego dane pomiarowe niezbędne do prawidłowego określenia wysokości 
bonifikat naleŜnych za niedotrzymanie parametrów jakościowych energii 
elektrycznej, określonych obowiązującymi przepisami, 

− układy pomiarowe powinny rejestrować i przekazywać do systemu zdalnego 
u operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego informację 
o wyłączeniu oraz ponownym załączeniu napięcia zasilającego w chwili zaistnienia 
tego zdarzenia w celu umoŜliwienia określenia rzeczywistej liczby oraz czasów 
trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej, jak równieŜ zminimalizowania 
czasów trwania przerw nieplanowanych, 

− układy pomiarowe powinny prezentować informację o bieŜącym oraz przeszłym 
zuŜyciu energii elektrycznej oraz cenie energii elektrycznej i kosztach jej 
uŜytkowania, dodatkowo powinna być równieŜ prezentowana informacja 
o planowanych przerwach w dostarczaniu energii elektrycznej, 

− układy pomiarowe powinny umoŜliwiać przekazywanie informacji  
o bieŜącym zuŜyciu oraz bieŜącym koszcie uŜytkowania energii elektrycznej do 
systemów wspomagających efektywne uŜytkowanie energii elektrycznej oraz 
systemów prezentowania informacji o bieŜącym oraz przeszłym zuŜyciu energii 
elektrycznej oraz cenie energii elektrycznej i kosztach jej uŜytkowania, dodatkowo 
powinna być równieŜ przekazywana informacja o planowanych przerwach 
w dostarczaniu energii elektrycznej, 

− kanały telekomunikacyjne do realizacji transmisji danych powinny posiadać pełną, 
fizycznie niezaleŜną rezerwację łączy telekomunikacyjnych, a wymagania co do 
szybkości i jakości transmisji określa OSD. 

 

Natomiast dla układów pomiarowo-rozliczeniowych podstawowego 
i rezerwowego kategorii A2 powinny być spełnione następujące wymagania: 

− przekładniki prądowe i napięciowe w układach pomiarowych powinny mieć klasę 
dokładności nie gorszą niŜ 0,5, 

− liczniki energii elektrycznej powinny realizować pomiar z zachowaniem klasy 
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dokładności nie gorszej niŜ 0,5 dla energii elektrycznej czynnej i 3 dla energii 
elektrycznej biernej, 

− liczniki energii elektrycznej powinny umoŜliwiać współpracę z systemami 
automatycznej rejestracji danych, 

− układy pomiarowe powinny posiadać układy synchronizacji czasu rzeczywistego co 
najmniej raz na dobę oraz układy podtrzymania zasilania źródłami zewnętrznymi, 

− układy pomiarowe powinny umoŜliwiać automatyczne zamykanie okresu 
rozliczeniowego, rejestrację i przechowywanie w pamięci pomiarów mocy czynnej 
w okresach od 15 do 60 minut przez co najmniej 63 dni, 

− powinien zostać zapewniony półautomatyczny odczyt lokalny układów 
pomiarowych w przypadku awarii łączy transmisyjnych lub w celach kontrolnych, 

− transmisja danych z układów pomiarowo-rozliczeniowych powinna być realizowana 
automatycznie w trybie „on line” za pośrednictwem wyjść cyfrowych liczników 
energii elektrycznej lub z wykorzystaniem wewnętrznych modułów 
komunikacyjnych gwarantujących wymaganą szybkość i niezawodność transmisji 
oraz poufność przekazywanych danych, 

− liczniki energii elektrycznej powinny rejestrować oraz przekazywać do systemu 
zdalnego dane pomiarowe niezbędne do prawidłowego określenia wysokości 
bonifikat naleŜnych za niedotrzymanie parametrów jakościowych energii 
elektrycznej, określonych obowiązującymi przepisami, 

− układy pomiarowe powinny rejestrować i przekazywać do systemu zdalnego 
u operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego informację 
o wyłączeniu oraz ponownym załączeniu napięcia zasilającego w chwili zaistnienia 
tego zdarzenia w celu umoŜliwienia określenia rzeczywistej liczby oraz czasów 
trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej, jak równieŜ zminimalizowania 
czasów trwania przerw nieplanowanych, 

− układy pomiarowe powinny prezentować informację o bieŜącym oraz przeszłym 
zuŜyciu energii elektrycznej oraz cenie energii elektrycznej i kosztach jej 
uŜytkowania, dodatkowo powinna być równieŜ prezentowana informacja 
o planowanych przerwach w dostarczaniu energii elektrycznej, 

− układy pomiarowe powinny umoŜliwiać przekazywanie informacji  
o bieŜącym zuŜyciu oraz bieŜącym koszcie uŜytkowania energii elektrycznej do 
systemów wspomagających efektywne uŜytkowanie energii elektrycznej oraz 
systemów prezentowania informacji o bieŜącym oraz przeszłym zuŜyciu energii 
elektrycznej oraz cenie energii elektrycznej i kosztach jej uŜytkowania, dodatkowo 
powinna być równieŜ przekazywana informacja o planowanych przerwach 
w dostarczaniu energii elektrycznej, 

− kanały telekomunikacyjne do realizacji transmisji danych powinny posiadać pełną, 
fizycznie niezaleŜną rezerwację łączy telekomunikacyjnych, a wymagania co do 
szybkości i jakości transmisji określa OSD. 
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Układy pomiarowo-rozliczeniowych kategorii A3 powinny spełniać następujące 
wymagania: 

− przekładniki prądowe i napięciowe w układach pomiarowych powinny mieć klasę 
dokładności nie gorszą niŜ 0,5, 

− liczniki energii elektrycznej powinny realizować pomiar z zachowaniem klasy 
dokładności nie gorszej niŜ 1 dla energii elektrycznej czynnej i 3 dla energii 
elektrycznej biernej, 

− liczniki energii elektrycznej powinny umoŜliwiać współpracę z systemami 
automatycznej rejestracji danych, 

− układy pomiarowe powinny posiadać układy synchronizacji czasu rzeczywistego co 
najmniej raz na dobę oraz układy podtrzymania zasilania źródłami zewnętrznymi, 

− układy pomiarowe powinny umoŜliwiać automatyczne zamykanie okresu 
rozliczeniowego, rejestrację i przechowywanie w pamięci pomiarów mocy czynnej 
w okresach od 15 do 60 minut przez co najmniej 63 dni, 

− powinien zostać zapewniony półautomatyczny odczyt lokalny układów 
pomiarowych w przypadku awarii łączy transmisyjnych lub w celach kontrolnych, 

− transmisja danych z układów pomiarowo-rozliczeniowych powinna być realizowana 
automatycznie w trybie „on line” za pośrednictwem wyjść cyfrowych liczników 
energii elektrycznej lub z wykorzystaniem wewnętrznych modułów 
komunikacyjnych gwarantujących wymaganą szybkość i niezawodność transmisji 
oraz poufność przekazywanych danych, 

− liczniki energii elektrycznej powinny rejestrować oraz przekazywać do systemu 
zdalnego dane pomiarowe niezbędne do prawidłowego określenia wysokości 
bonifikat naleŜnych za niedotrzymanie parametrów jakościowych energii 
elektrycznej, określonych obowiązującymi przepisami, 

− układy pomiarowe powinny rejestrować i przekazywać do systemu zdalnego 
u operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego informację 
o wyłączeniu oraz ponownym załączeniu napięcia zasilającego w chwili zaistnienia 
tego zdarzenia w celu umoŜliwienia określenia rzeczywistej liczby oraz czasów 
trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej, jak równieŜ zminimalizowania 
czasów trwania przerw nieplanowanych, 

− układy pomiarowe powinny prezentować informację o bieŜącym oraz przeszłym 
zuŜyciu energii elektrycznej oraz cenie energii elektrycznej i kosztach jej 
uŜytkowania, dodatkowo powinna być równieŜ prezentowana informacja 
o planowanych przerwach w dostarczaniu energii elektrycznej, 

− układy pomiarowe powinny umoŜliwiać przekazywanie informacji  
o bieŜącym zuŜyciu oraz bieŜącym koszcie uŜytkowania energii elektrycznej do 
systemów wspomagających efektywne uŜytkowanie energii elektrycznej oraz 
systemów prezentowania informacji o bieŜącym oraz przeszłym zuŜyciu energii 
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elektrycznej oraz cenie energii elektrycznej i kosztach jej uŜytkowania, dodatkowo 
powinna być równieŜ przekazywana informacja o planowanych przerwach 
w dostarczaniu energii elektrycznej, 

− kanały telekomunikacyjne do realizacji transmisji danych powinny posiadać pełną, 
fizycznie niezaleŜną rezerwację łączy telekomunikacyjnych, a wymagania co do 
szybkości i jakości transmisji określa OSD. 

 

Dla układów pomiarowo-rozliczeniowych zaliczanych do kategorii A3 wymagany jest 
wyłącznie układ podstawowy. 
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Opis i wymagania techniczne dla układów pomiarowo-rozliczeniowych 

energii elektrycznej przyłączonych na poziomie SN 

Dla układów pomiarowo-rozliczeniowych instalowanych u odbiorców 
przyłączonych do sieci elektroenergetycznej średniego napięcia wyróŜnia się 5 kategorii 
układów pomiarowych: B1, B2, B3, B4 i B5. Dla układów kategorii B1 i B2 stosuje się 
dwa równowaŜne układy pomiarowo-rozliczeniowe: układ podstawowy oraz układ 
kontrolny. 

Dla układów pomiarowo-rozliczeniowych i pomiarowo-kontrolnych 
kategorii B1 powinny być spełnione następujące wymagania: 

− przekładniki prądowe i napięciowe powinny być wyposaŜone w dwa rdzenie i dwa 
uzwojenia pomiarowe o klasie dokładności nie gorszej niŜ 0,5 (zaleca się klasę 0,2) 
słuŜące do pomiaru energii elektrycznej, 

− dopuszcza się w układach pomiarowo-rozliczeniowych oraz układach pomiarowo-
kontrolnych stosowanie przekładników z dwoma uzwojeniami pomiarowymi na 
jednym rdzeniu, 

− liczniki energii elektrycznej w układach pomiarowo-rozliczeniowych powinny mieć 
klasę nie gorszą niŜ 0,5 dla energii czynnej i nie gorszą niŜ 1 dla energii biernej, 

− liczniki energii elektrycznej w układach pomiarowo-kontrolnych powinny mieć 
klasę nie gorszą niŜ 1 dla energii czynnej i nie gorszą niŜ 2 dla energii biernej, 

− liczniki energii elektrycznej powinny umoŜliwiać współpracę z systemami 
automatycznej rejestracji danych, 

− układy pomiarowe powinny posiadać układy synchronizacji czasu rzeczywistego co 
najmniej raz na dobę oraz układy podtrzymania zasilania źródłami zewnętrznymi, 

− układy pomiarowe powinny umoŜliwiać automatyczne zamykanie okresu 
rozliczeniowego, rejestrację i przechowywanie w pamięci pomiarów mocy czynnej 
w okresach od 15 do 60 minut przez co najmniej 63 dni, 

− powinien być moŜliwy lokalny pełny odczyt układu pomiarowego w przypadku 
awarii łączy transmisyjnych lub w celach kontrolnych, 

− transmisja danych z układów pomiarowo-rozliczeniowych powinna być realizowana 
automatycznie w trybie „on line” za pośrednictwem wyjść cyfrowych liczników 
energii elektrycznej lub z wykorzystaniem wewnętrznych modułów 
komunikacyjnych gwarantujących wymaganą szybkość i niezawodność transmisji 
oraz poufność przekazywanych danych, 

− dla układu pomiarowo-rozliczeniowego (podstawowego) wymagana jest rezerwowa 
droga transmisji danych pomiarowych, 

− liczniki energii elektrycznej powinny rejestrować oraz przekazywać do systemu 
zdalnego dane pomiarowe niezbędne do prawidłowego określenia wysokości 
bonifikat naleŜnych za niedotrzymanie parametrów jakościowych energii 
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elektrycznej, określonych obowiązującymi przepisami, 

− układy pomiarowe powinny rejestrować i przekazywać do systemu zdalnego 
u operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego informację 
o wyłączeniu oraz ponownym załączeniu napięcia zasilającego w chwili zaistnienia 
tego zdarzenia w celu umoŜliwienia określenia rzeczywistej liczby oraz czasów 
trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej, jak równieŜ zminimalizowania 
czasów trwania przerw nieplanowanych, 

− układy pomiarowe powinny prezentować informację o bieŜącym oraz przeszłym 
zuŜyciu energii elektrycznej oraz cenie energii elektrycznej i kosztach jej 
uŜytkowania, dodatkowo powinna być równieŜ prezentowana informacja 
o planowanych przerwach w dostarczaniu energii elektrycznej, 

− układy pomiarowe powinny umoŜliwiać przekazywanie informacji  
o bieŜącym zuŜyciu oraz bieŜącym koszcie uŜytkowania energii elektrycznej do 
systemów wspomagających efektywne uŜytkowanie energii elektrycznej oraz 
systemów prezentowania informacji o bieŜącym oraz przeszłym zuŜyciu energii 
elektrycznej oraz cenie energii elektrycznej i kosztach jej uŜytkowania, dodatkowo 
powinna być równieŜ przekazywana informacja o planowanych przerwach 
w dostarczaniu energii elektrycznej, 

− wymagane jest dostarczanie danych pomiarowych o pobieranej mocy i energii 
biernej. 

 

Dla układów pomiarowo-rozliczeniowych i pomiarowo-kontrolnych 
kategorii B2 powinny być spełnione następujące wymagania: 

− przekładniki prądowe i napięciowe powinny być wyposaŜone w dwa rdzenie i dwa 
uzwojenia pomiarowe o klasie dokładności nie gorszej niŜ 0,5 (zaleca się klasę 0,2) 
słuŜące do pomiaru energii elektrycznej, 

− dopuszcza się w układach pomiarowo-rozliczeniowych oraz układach pomiarowo-
kontrolnych zasilanie układów pomiarowych z jednego uzwojenia przekładnika, 

− liczniki energii elektrycznej w układach pomiarowo-rozliczeniowych powinny mieć 
klasę nie gorszą niŜ 0,5 dla energii czynnej i nie gorszą niŜ 1 dla energii biernej, 

− liczniki energii elektrycznej w układach pomiarowo-kontrolnych powinny mieć 
klasę nie gorszą niŜ 1 dla energii czynnej i nie gorszą niŜ 2 dla energii biernej, 

− liczniki energii elektrycznej powinny umoŜliwiać współpracę z systemami 
automatycznej rejestracji danych, 

− układy pomiarowe powinny posiadać układy synchronizacji czasu rzeczywistego co 
najmniej raz na dobę oraz układy podtrzymania zasilania źródłami zewnętrznymi, 

− układy pomiarowe powinny umoŜliwiać automatyczne zamykanie okresu 
rozliczeniowego, rejestrację i przechowywanie w pamięci pomiarów mocy czynnej 
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w okresach od 15 do 60 minut przez co najmniej 63 dni, 

− powinien być moŜliwy lokalny pełny odczyt układu pomiarowego w przypadku 
awarii łączy transmisyjnych lub w celach kontrolnych, 

− transmisja danych z układów pomiarowo-rozliczeniowych powinna być realizowana 
automatycznie za pośrednictwem wyjść cyfrowych liczników energii elektrycznej 
lub z wykorzystaniem wewnętrznych modułów komunikacyjnych gwarantujących 
wymaganą szybkość i niezawodność transmisji oraz poufność przekazywanych 
danych, 

− liczniki energii elektrycznej powinny rejestrować oraz przekazywać do systemu 
zdalnego dane pomiarowe niezbędne do prawidłowego określenia wysokości 
bonifikat naleŜnych za niedotrzymanie parametrów jakościowych energii 
elektrycznej, określonych obowiązującymi przepisami, 

− układy pomiarowe powinny rejestrować i przekazywać do systemu zdalnego 
u operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego informację 
o wyłączeniu oraz ponownym załączeniu napięcia zasilającego w chwili zaistnienia 
tego zdarzenia w celu umoŜliwienia określenia rzeczywistej liczby oraz czasów 
trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej, jak równieŜ zminimalizowania 
czasów trwania przerw nieplanowanych, 

− układy pomiarowe powinny prezentować informację o bieŜącym oraz przeszłym 
zuŜyciu energii elektrycznej oraz cenie energii elektrycznej i kosztach jej 
uŜytkowania, dodatkowo powinna być równieŜ prezentowana informacja 
o planowanych przerwach w dostarczaniu energii elektrycznej, 

− układy pomiarowe powinny umoŜliwiać przekazywanie informacji  
o bieŜącym zuŜyciu oraz bieŜącym koszcie uŜytkowania energii elektrycznej do 
systemów wspomagających efektywne uŜytkowanie energii elektrycznej oraz 
systemów prezentowania informacji o bieŜącym oraz przeszłym zuŜyciu energii 
elektrycznej oraz cenie energii elektrycznej i kosztach jej uŜytkowania, dodatkowo 
powinna być równieŜ przekazywana informacja o planowanych przerwach 
w dostarczaniu energii elektrycznej, 

− wymagane jest dostarczanie danych pomiarowych o pobieranej mocy i energii 
biernej. 

 

Dla układów pomiarowo-rozliczeniowych i pomiarowo-kontrolnych 
kategorii B3 powinny być spełnione następujące wymagania: 

− przekładniki prądowe i napięciowe w układach pomiarowych powinny mieć rdzenie 
uzwojenia pomiarowego o klasie dokładności nie gorszej niŜ 0,5 (zalecana klasa 
0,2) słuŜące do pomiaru energii czynnej  

− liczniki energii elektrycznej w układach pomiarowo-rozliczeniowych powinny mieć 
klasę nie gorszą niŜ 0,5 dla energii czynnej i nie gorszą niŜ 1 dla energii biernej, 
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− liczniki energii elektrycznej powinny umoŜliwiać współpracę z systemami 
automatycznej rejestracji danych, 

− układy pomiarowe powinny posiadać układy synchronizacji czasu rzeczywistego co 
najmniej raz na dobę oraz układy podtrzymania zasilania źródłami zewnętrznymi, 

− układy pomiarowe powinny umoŜliwiać automatyczne zamykanie okresu 
rozliczeniowego, rejestrację i przechowywanie w pamięci pomiarów mocy czynnej 
w okresach od 15 do 60 minut przez co najmniej 63 dni, 

− powinien być moŜliwy lokalny pełny odczyt układu pomiarowego w przypadku 
awarii łączy transmisyjnych lub w celach kontrolnych, 

− transmisja danych z układów pomiarowo-rozliczeniowych powinna być realizowana 
automatycznie za pośrednictwem wyjść cyfrowych liczników energii elektrycznej 
lub z wykorzystaniem wewnętrznych modułów komunikacyjnych gwarantujących 
wymaganą szybkość i niezawodność transmisji oraz poufność przekazywanych 
danych, 

− liczniki energii elektrycznej powinny rejestrować oraz przekazywać do systemu 
zdalnego dane pomiarowe niezbędne do prawidłowego określenia wysokości 
bonifikat naleŜnych za niedotrzymanie parametrów jakościowych energii 
elektrycznej, określonych obowiązującymi przepisami, 

− układy pomiarowe powinny rejestrować i przekazywać do systemu zdalnego 
u operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego informację 
o wyłączeniu oraz ponownym załączeniu napięcia zasilającego w chwili zaistnienia 
tego zdarzenia w celu umoŜliwienia określenia rzeczywistej liczby oraz czasów 
trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej, jak równieŜ zminimalizowania 
czasów trwania przerw nieplanowanych, 

− układy pomiarowe powinny prezentować informację o bieŜącym oraz przeszłym 
zuŜyciu energii elektrycznej oraz cenie energii elektrycznej i kosztach jej 
uŜytkowania, dodatkowo powinna być równieŜ prezentowana informacja 
o planowanych przerwach w dostarczaniu energii elektrycznej, 

− układy pomiarowe powinny umoŜliwiać przekazywanie informacji  
o bieŜącym zuŜyciu oraz bieŜącym koszcie uŜytkowania energii elektrycznej do 
systemów wspomagających efektywne uŜytkowanie energii elektrycznej oraz 
systemów prezentowania informacji o bieŜącym oraz przeszłym zuŜyciu energii 
elektrycznej oraz cenie energii elektrycznej i kosztach jej uŜytkowania, dodatkowo 
powinna być równieŜ przekazywana informacja o planowanych przerwach 
w dostarczaniu energii elektrycznej, 

− wymagane jest dostarczanie danych pomiarowych o pobieranej mocy i energii 
biernej. 

Dla układów pomiarowo-rozliczeniowych i pomiarowo-kontrolnych 
kategorii B4 powinny być spełnione następujące wymagania: 
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− przekładniki prądowe i napięciowe w układach pomiarowych powinny mieć rdzenie 
uzwojenia pomiarowego o klasie dokładności nie gorszej niŜ 1 (zalecana klasa 0,5) 
słuŜące do pomiaru energii czynnej  

− liczniki energii elektrycznej w układach pomiarowo-rozliczeniowych powinny mieć 
klasę nie gorszą niŜ 1 dla energii czynnej i nie gorszą niŜ 2 dla energii biernej, 

− liczniki energii elektrycznej powinny umoŜliwiać współpracę z systemami 
automatycznej rejestracji danych, 

− układy pomiarowe powinny posiadać układy synchronizacji czasu rzeczywistego co 
najmniej raz na dobę oraz układy podtrzymania zasilania źródłami zewnętrznymi, 

− układy pomiarowe powinny umoŜliwiać automatyczne zamykanie okresu 
rozliczeniowego, rejestrację i przechowywanie w pamięci pomiarów mocy czynnej 
w okresach od 15 do 60 minut przez co najmniej 63 dni, 

− powinien być moŜliwy lokalny pełny odczyt układu pomiarowego w przypadku 
awarii łączy transmisyjnych lub w celach kontrolnych, 

− transmisja danych z układów pomiarowo-rozliczeniowych powinna być realizowana 
automatycznie za pośrednictwem wyjść cyfrowych liczników energii elektrycznej 
lub z wykorzystaniem wewnętrznych modułów komunikacyjnych gwarantujących 
wymaganą szybkość i niezawodność transmisji oraz poufność przekazywanych 
danych, 

− liczniki energii elektrycznej powinny rejestrować oraz przekazywać do systemu 
zdalnego dane pomiarowe niezbędne do prawidłowego określenia wysokości 
bonifikat naleŜnych za niedotrzymanie parametrów jakościowych energii 
elektrycznej, określonych obowiązującymi przepisami, 

− układy pomiarowe powinny rejestrować i przekazywać do systemu zdalnego 
u operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego informację 
o wyłączeniu oraz ponownym załączeniu napięcia zasilającego w chwili zaistnienia 
tego zdarzenia w celu umoŜliwienia określenia rzeczywistej liczby oraz czasów 
trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej, jak równieŜ zminimalizowania 
czasów trwania przerw nieplanowanych, 

− układy pomiarowe powinny prezentować informację o bieŜącym oraz przeszłym 
zuŜyciu energii elektrycznej oraz cenie energii elektrycznej i kosztach jej 
uŜytkowania, dodatkowo powinna być równieŜ prezentowana informacja 
o planowanych przerwach w dostarczaniu energii elektrycznej, 

− układy pomiarowe powinny umoŜliwiać przekazywanie informacji  
o bieŜącym zuŜyciu oraz bieŜącym koszcie uŜytkowania energii elektrycznej do 
systemów wspomagających efektywne uŜytkowanie energii elektrycznej oraz 
systemów prezentowania informacji o bieŜącym oraz przeszłym zuŜyciu energii 
elektrycznej oraz cenie energii elektrycznej i kosztach jej uŜytkowania, dodatkowo 
powinna być równieŜ przekazywana informacja o planowanych przerwach 
w dostarczaniu energii elektrycznej, 
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− wymagane jest dostarczanie danych pomiarowych o pobieranej mocy i energii 
biernej. 

 

Dla układów pomiarowo-rozliczeniowych i pomiarowo-kontrolnych 
kategorii B5 powinny być spełnione następujące wymagania: 

− przekładniki prądowe i napięciowe w układach pomiarowych powinny mieć rdzenie 
uzwojenia pomiarowego o klasie dokładności nie gorszej niŜ 1 (zalecana klasa 0,5) 
słuŜące do pomiaru energii czynnej  

− liczniki energii elektrycznej w układach pomiarowo-rozliczeniowych powinny mieć 
klasę nie gorszą niŜ 2 dla energii czynnej i nie gorszą niŜ 3 dla energii biernej, 

− liczniki energii elektrycznej powinny umoŜliwiać współpracę z systemami 
automatycznej rejestracji danych, 

− układy pomiarowe powinny posiadać układy synchronizacji czasu rzeczywistego co 
najmniej raz na dobę oraz układy podtrzymania zasilania źródłami zewnętrznymi, 

− układy pomiarowe powinny umoŜliwiać automatyczne zamykanie okresu 
rozliczeniowego, rejestrację i przechowywanie w pamięci pomiarów mocy czynnej 
w okresach od 15 do 60 minut przez co najmniej 63 dni, 

− powinien być moŜliwy lokalny pełny odczyt układu pomiarowego w przypadku 
awarii łączy transmisyjnych lub w celach kontrolnych, 

− transmisja danych z układów pomiarowo-rozliczeniowych powinna być realizowana 
automatycznie za pośrednictwem wyjść cyfrowych liczników energii elektrycznej 
lub z wykorzystaniem wewnętrznych modułów komunikacyjnych gwarantujących 
wymaganą szybkość i niezawodność transmisji oraz poufność przekazywanych 
danych, 

− liczniki energii elektrycznej powinny rejestrować oraz przekazywać do systemu 
zdalnego dane pomiarowe niezbędne do prawidłowego określenia wysokości 
bonifikat naleŜnych za niedotrzymanie parametrów jakościowych energii 
elektrycznej, określonych obowiązującymi przepisami, 

− układy pomiarowe powinny rejestrować i przekazywać do systemu zdalnego 
u operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego informację 
o wyłączeniu oraz ponownym załączeniu napięcia zasilającego w chwili zaistnienia 
tego zdarzenia w celu umoŜliwienia określenia rzeczywistej liczby oraz czasów 
trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej, jak równieŜ zminimalizowania 
czasów trwania przerw nieplanowanych, 

− układy pomiarowe powinny prezentować informację o bieŜącym oraz przeszłym 
zuŜyciu energii elektrycznej oraz cenie energii elektrycznej i kosztach jej 
uŜytkowania, dodatkowo powinna być równieŜ prezentowana informacja 
o planowanych przerwach w dostarczaniu energii elektrycznej, 
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− układy pomiarowe powinny umoŜliwiać przekazywanie informacji  
o bieŜącym zuŜyciu oraz bieŜącym koszcie uŜytkowania energii elektrycznej do 
systemów wspomagających efektywne uŜytkowanie energii elektrycznej oraz 
systemów prezentowania informacji o bieŜącym oraz przeszłym zuŜyciu energii 
elektrycznej oraz cenie energii elektrycznej i kosztach jej uŜytkowania, dodatkowo 
powinna być równieŜ przekazywana informacja o planowanych przerwach 
w dostarczaniu energii elektrycznej, 

− wymagane jest dostarczanie danych pomiarowych o pobieranej mocy i energii 
biernej. 
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Opis i wymagania techniczne dla układów pomiarowo-rozliczeniowych 

energii elektrycznej przyłączonych na poziomie nN, grupy taryfowe C2x 

Dla układów pomiarowo-rozliczeniowych i pomiarowo-kontrolnych 
kategorii C2 powinny być spełnione następujące wymagania: 

− przekładniki prądowe i napięciowe w układach pomiarowych powinny mieć rdzenie 
uzwojenia pomiarowego o klasie dokładności nie gorszej niŜ 1 (zalecana klasa 0,5) 
słuŜące do pomiaru energii czynnej  

− liczniki energii elektrycznej w układach pomiarowo-rozliczeniowych powinny mieć 
klasę nie gorszą niŜ 1 dla energii czynnej i nie gorszą niŜ 2 dla energii biernej, 

− układy pomiarowe powinny posiadać układy synchronizacji czasu rzeczywistego co 
najmniej raz na dobę oraz układy podtrzymania zasilania źródłami zewnętrznymi, 

− układy pomiarowe powinny umoŜliwiać automatyczne zamykanie okresu 
rozliczeniowego, rejestrację i przechowywanie w pamięci pomiarów mocy czynnej 
w okresach od 15 do 60 minut przez co najmniej 63 dni, 

− powinien być moŜliwy lokalny pełny odczyt układu pomiarowego w przypadku 
awarii łączy transmisyjnych lub w celach kontrolnych, 

− transmisja danych z układów pomiarowo-rozliczeniowych powinna być realizowana 
automatycznie za pośrednictwem wyjść cyfrowych liczników energii elektrycznej 
lub z wykorzystaniem wewnętrznych modułów komunikacyjnych gwarantujących 
wymaganą szybkość i niezawodność transmisji oraz poufność przekazywanych 
danych, 

− liczniki energii elektrycznej powinny rejestrować oraz przekazywać do systemu 
zdalnego dane pomiarowe niezbędne do prawidłowego określenia wysokości 
bonifikat naleŜnych za niedotrzymanie parametrów jakościowych energii 
elektrycznej, określonych obowiązującymi przepisami, 

− układy pomiarowe powinny rejestrować i przekazywać do systemu zdalnego 
u operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego informację 
o wyłączeniu oraz ponownym załączeniu napięcia zasilającego w chwili zaistnienia 
tego zdarzenia w celu umoŜliwienia określenia rzeczywistej liczby oraz czasów 
trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej, jak równieŜ zminimalizowania 
czasów trwania przerw nieplanowanych, 

− liczniki energii elektrycznej powinny prezentować informację o bieŜącym oraz 
przeszłym zuŜyciu energii elektrycznej oraz cenie energii elektrycznej i kosztach jej 
uŜytkowania, dodatkowo powinna być równieŜ prezentowana informacja 
o planowanych przerwach w dostarczaniu energii elektrycznej, 

− powinna być zapewniona moŜliwość współpracy liczników energii elektrycznej 
z terminalami klienckimi słuŜącymi do prezentowania informacji 
o bieŜącym oraz przeszłym zuŜyciu energii elektrycznej oraz cenie energii 
elektrycznej i kosztach jej uŜytkowania, dodatkowo powinna być równieŜ 
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prezentowana informacja o planowanych przerwach w dostarczaniu energii 
elektrycznej, 

− układy pomiarowe powinny umoŜliwiać przekazywanie informacji  
o bieŜącym zuŜyciu oraz bieŜącym koszcie uŜytkowania energii elektrycznej do 
systemów wspomagających efektywne uŜytkowanie energii elektrycznej, 

− wymagane jest dostarczanie danych pomiarowych o pobieranej mocy i energii 
biernej. 
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Opis i wymagania techniczne dla układów pomiarowo-rozliczeniowych 

energii elektrycznej przyłączonych na poziomie nN, grup taryfowych C1x 

oraz Gx 

Dla układów pomiarowo-rozliczeniowych i pomiarowo-kontrolnych 
kategorii C1 powinny być spełnione następujące wymagania: 

− liczniki energii elektrycznej w układach pomiarowo-rozliczeniowych powinny mieć 
klasę nie gorszą niŜ 1 dla energii czynnej i nie gorszą niŜ 2 dla energii biernej, 

− układy pomiarowe powinny posiadać układy synchronizacji czasu rzeczywistego co 
najmniej raz na dobę, 

− liczniki energii elektrycznej powinny być wyposaŜone w wewnętrzny łącznik 
z moŜliwością zdalnego sterowania przez operatora w celu umoŜliwienia zdalnego 
wyłączania odbiorcy oraz jego załączania z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, 

− liczniki energii elektrycznej powinny umoŜliwiać pomiar i rozliczanie ilości energii 
elektrycznej w trybie kredytowym oraz przedpłatowym, umoŜliwiać zdalną zmianę 
trybu rozliczeń oraz przekazywać do systemu zdalnego informację o bieŜącym 
trybie pracy licznika, 

− liczniki energii elektrycznej powinny umoŜliwiać zdalną zmianę taryfy, mocy 
umownej oraz pozwalać na automatyczne odłączanie odbiorcy w przypadku 
występowania przekroczenia mocy umownej, 

− liczniki energii elektrycznej powinny prezentować informacje o bieŜącym oraz 
przeszłym zuŜyciu energii elektrycznej oraz cenie energii elektrycznej i kosztach jej 
uŜytkowania, dodatkowo powinna być równieŜ prezentowana informacja 
o planowanych przerwach w dostarczaniu energii elektrycznej, 

− powinna być zapewniona moŜliwość współpracy liczników energii elektrycznej 
z domowymi terminalami klienckimi słuŜącymi do prezentowania informacji 
o bieŜącym oraz przeszłym zuŜyciu energii elektrycznej oraz cenie energii 
elektrycznej i kosztach jej uŜytkowania, dodatkowo powinna być równieŜ 
prezentowana informacja o planowanych przerwach w dostarczaniu energii 
elektrycznej, 

− domowe terminale klienckie powinny umoŜliwiać sterowanie gniazdkowymi 
łącznikami wyposaŜonymi w moduły komunikacyjne*, 

− układy pomiarowe powinny umoŜliwiać automatyczne zamykanie okresu 
rozliczeniowego, rejestrację i przechowywanie w pamięci pomiarów mocy czynnej 
w okresach od 15 do 60 minut przez co najmniej 63 dni, 

− powinien być moŜliwy lokalny pełny odczyt układu pomiarowego w przypadku 
awarii łączy transmisyjnych lub w celach kontrolnych, 

− dwukierunkowa transmisja danych z układów pomiarowo-rozliczeniowych powinna 
być realizowana automatycznie za pośrednictwem wyjść cyfrowych liczników 
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energii elektrycznej lub z wykorzystaniem wewnętrznych modułów 
komunikacyjnych gwarantujących wymaganą szybkość i niezawodność transmisji 
oraz poufność przekazywanych danych, 

− liczniki energii elektrycznej współpracujące z systemami komunikacyjnymi 
wykorzystującymi koncentratory danych powinny zapewniać automatyczną detekcję 
liczników przyłączonych do wspólnego koncentratora w celu zapewnienia 
precyzyjnego bilansowania obszarów sieci w przypadku dokonywania jej 
rekonfiguracji, 

− liczniki energii elektrycznej powinny rejestrować oraz przekazywać do systemu 
zdalnego dane pomiarowe niezbędne do prawidłowego określenia wysokości 
bonifikat naleŜnych za niedotrzymanie parametrów jakościowych energii 
elektrycznej, określonych obowiązującymi przepisami, 

− układy pomiarowe powinny rejestrować i przekazywać do systemu zdalnego 
u operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego informację 
o wyłączeniu oraz ponownym załączeniu napięcia zasilającego w chwili zaistnienia 
tego zdarzenia w celu umoŜliwienia określenia rzeczywistej liczby oraz czasów 
trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej, jak równieŜ zminimalizowania 
czasów trwania przerw nieplanowanych, 

− wymagane jest dostarczanie danych pomiarowych o pobieranej mocy i energii 
biernej 

* wskazana funkcjonalność stanowi nowe rozwiązanie, niestosowane dotychczas na 
szerszą skalę. 

W zakresie realizacji oceny dotrzymywania parametrów jakościowych energii 
elektrycznej, niezbędny jest pomiar oraz rejestracja ilości energii elektrycznej czynnej 
oraz wartości skutecznej napięcia zasilającego w kaŜdej z faz w 10-minutowych 
interwałach czasowych z uwzględnieniem skumulowanych percentyli CP95. 

Zdaniem autorów Raportu, realizacja inteligentnego systemu pomiarowego, 
gwarantującego odpowiednią precyzję rozliczeń energii elektrycznej wymaga 
zastosowania liczników energii elektrycznej klasy 1 (dla pomiaru energii czynnej). 
Obecnie cena liczników energii elektrycznej realizujących pomiar energii czynnej 
w klasie 1 nie przekracza (u zdecydowanej większości producentów) ceny liczników 
energii zgodnych z klasą 2. Oznacza to, iŜ wybór rekomendowanych urządzeń 
pomiarowych nie stanowi bariery mogącej ograniczać realizację wdraŜania 
inteligentnego systemu pomiarowego, czy teŜ powodującej dodatkowy wzrost kosztów 
jego realizacji. 

 Zgodnie z pkt. 7. Załącznika MI-003 do Dyrektywy 2004/22/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przyrządów pomiarowych, do 
szczególnych zastosowań, Państwo Członkowskie ma prawo wymagać stosowania 
liczników klasy dokładności B, która odpowiada klasie pomiarowej 2. 
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 Opis protokołów wymiany informacji pomiędzy uczestnikami rynku energii 

elektrycznej 

Standard EDI 

EDI (ang. Electronic Data Interchange) to elektroniczna wymiana standardowo 
sformatowanych danych w postaci uzgodnionych komunikatów między systemami 
informatycznymi partnerów handlowych przy minimalnej interwencji człowieka. 

Wszystkie informacje zawarte w zbiorach transakcji EDI są, w większości 
przypadków, takie same jak w tradycyjnych dokumentach drukowanych.  

Organizacje wdroŜyły EDI z tych samych powodów, co dzisiejsze nowoczesne 
technologie – ulepszona efektywność i zwiększenie zysków.  

Korzyściami związanymi z EDI są: 

− redukcja czasu cyklu, 
− efektywniejsze zarządzanie zasobami, 
− zwiększona produktywność, 
− redukcja kosztów, 
− zwiększona dokładność, 
− udoskonalone związki biznesowe, 
− ulepszona obsługa klienta, 
− zwiększenie sprzedaŜy, 
− minimalizacja zuŜycia i przechowywania papieru, 
− zwiększony przepływ pieniędzy. 

Standardy EDI są rozwijane i utrzymywane przez organizację Accredited 
Standards Committee (ASC) X12. Standardy zostały zaprojektowane tak, aby działać 
bez względu na granice przemysłu i przedsiębiorstw. Zmiany i aktualizacje standardów 
są dokonywane na postawie porozumień odzwierciedlających potrzeby całej grupy 
standardowych uŜytkowników a nie na podstawie potrzeb pojedynczej organizacji. 
Obecnie ponad 300 000 organizacji wykorzystuje więcej niŜ 300 zbiorów transakcji. 

Najpopularniejszymi obecnie standardami EDI są: ANSI X12 oraz 
UN/EDIFACT (Electronic Data Interchange For Administration, Commerce, and 
Transport), posiadające akceptację Rządu Federalnego Stanów Zjednoczonych 
i Organizacji Narodów Zjednoczonych.  

W Stanach Zjednoczonych głównym standardem jest X12, a w pozostałych 
krajach EDIFACT. Obecnie wszystkie organizacje odpowiadające za standaryzację 
EDI, podjęły decyzję o migracji do standardu EDIFACT.  

 

Standard EDIFACT 

W skład standardu wchodzą zasady składni oraz wytyczne, a takŜe 
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wielopoziomowy system katalogów, które nazywane są Bazą Normatywną EDIFACT. 
Na podstawie opisanych zasad tworzone są komunikaty, które odpowiadają 
tradycyjnym dokumentom. Obecnie EDIFACT obejmuje ponad 200 komunikatów. 

Standard UN/EDIFACT uwzględnia dokumenty z następujących dziedzin: 

− handlu i przemysłu, 
− zarządzania, 
− transportu (powietrznego, wodnego, lądowego), 
− finansów (banki i inne instytucje finansowe), 
− ubezpieczeń, 
− ceł, 
− magazynowania. 

Komunikaty (dokumenty) standardu EDIFACT umoŜliwiają przesyłanie 
informacji niezbędnych do realizacji transakcji handlowych. Komunikaty te moŜna 
podzielić na trzy grupy:  

− komunikaty handlowe (katalog cenowy, zamówienie, faktura), które umoŜliwiają 
wymianę informacji pomiędzy sprzedającym i kupującym, 

− komunikaty transportowe (zlecenie transportowe, awizo dostawy) uŜywane w celu 
organizacji dostawy towaru, 

− komunikaty finansowe (przelew, informacja o ruchu na koncie) uŜywane do 
realizowania płatności i informowania o ruchach pienięŜnych. 

Dokumenty dostępne w standardzie EDIFACT moŜna podzielić na następujące grupy: 

Dane podstawowe – zawierające informacje o firmach i produktach, które są 
wymieniane pomiędzy partnerami handlowymi, a do których odwołują się inne 
komunikaty przesyłane pomiędzy nimi. 

Transakcje – opisujące procesy handlowe pomiędzy współpracującymi firmami. 
Rozpoczynają się od zamówienia towaru lub usługi, zawierają komunikaty niezbędne 
dla transportu towarów i kończą transakcję fakturą oraz zleceniem płatniczym za towary 
lub usługi. 

Raporty i planowanie – to komunikaty uŜywane dla informowania partnerów 
handlowych o aktualnej sytuacji w zakresie posiadanych towarów i planach na 
przyszłość umoŜliwiających efektywne planowanie i zarządzanie łańcuchem dostaw. 

 
Standard EDIEL 

Format wymiany danych, oparty na komunikatach EDIFACT i przystosowany 
do wymagań przemysłu energii elektrycznej. Ustanowienie jednolitego standardu 
komunikacyjnego w krajach skandynawskich pozwoliło na rozwój jednolitego 
oprogramowania komunikacyjnego, które moŜe zostać wykorzystywane przez 
wszystkie przedsiębiorstwa naleŜące do skandynawskiego rynku energii (Dania, 
Norwegia, Szwecja i Finlandia). Analizy, prognozy oraz rozliczenia wykonywane są na 
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podstawie rozliczeń w cyklu godzinowym. Standaryzacja EDIEL została zbudowana na 
podstawie dwóch standardów: 

− UN/EDIFACT – wykorzystywany do tworzenia komunikatu, 

− X.400 – wykorzystywany do komunikacji. 

Organizacją, która odpowiada za rozwój i utrzymanie standardu jest EDIEL Nordic 
Forum. Niemcy i Holandia biorą udział w EDIEL Nordic Forum jako obserwatorzy.  

Wybrane komunikaty EDIEL powiązane z zakresem opracowania: 

APERAK – Application Error and Acknowledgement. 

Celem tego komunikatu jest: (1) Poinformowanie nadawcy komunikatu, Ŝe komunikat 
został odebrany przez aplikację adresata, ale został odrzucony ze względu na problemy 
napotkane podczas przetwarzania w aplikacji. (2) Potwierdzenie nadawcy komunikatu 
odbioru jego wiadomości przez aplikację adresata. JeŜeli na poziomie aplikacji został 
wykryty błąd, który uniemoŜliwia całkowite przetworzenie komunikatu, komunikat 
APERAK jest wysyłany do nadawcy błędnie przetworzonego komunikatu dostarczając 
informacji na temat napotkanego błędu lub błędów. JeŜeli nie wykryto błędu, ale 
wymagane jest potwierdzenie (gdy nie istnieje wydzielona odpowiedź na początkowy 
komunikat), wysyłany jest komunikat APERAK, opisujący powody potwierdzenia.  

W przypadku błędu aplikacji, komunikat APERAK wymaga ręcznego przetworzenia, 
np. w przypadku gdy powodem błędnego przetworzenia jest błąd programisty. 
W przypadku potwierdzenia, komunikat APERAK moŜe zostać przetworzony ręcznie 
lub automatycznie zgodnie z wymaganiami odbiorcy tego komunikatu. 

CONTRL – Syntax and Service Report.  

Potwierdza, Ŝe komunikat początkowy (PRODAT/MSCONS) został odebrany 
i zrozumiany przez serwer EDI. Komunikat kontrolny jest generowany przez serwer 
systemu EDI po stronie odbiorcy. 

DELFOR – Delivery Schedule.  

Komunikat jest wykorzystywany do tworzenia harmonogramów produkcji i prognoz 
zuŜycia.  

MSCONS – Metered Services Consumption Report.  

Komunikat wysyłany pomiędzy stronami rynku energii, dostarczający informacji na 
temat zuŜycia i/lub informacji technicznych powiązanych z lokalizacją, gdzie dostawa 
produktu lub usługi podlega pomiarowi.  

PRODAT – Product Data.  

Komunikat jest przesyłany pomiędzy stronami rynku energii i jest wykorzystywany do 
dostarczania podstawowych danych odnośnie uŜytkowników końcowych. Komunikat 
ten umoŜliwia identyfikację produktu i opis moŜliwych do dostarczenia dóbr, które 
dostawca oferuje swoim klientom. Istnieje kilka typów komunikatów PRODAT (m.in. 
Ŝądanie przesłania informacji na temat klienta przez potencjalnego dostawcę – Z01, 
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informacja o zmianie dostawcy – Z03, informacja o zmianie licznika – Z10, informacja 
na temat licznika – Z11). 

SLSRPT – Sales Data Report.  

Komunikat jest wykorzystywany do przesyłania informacji na temat ceny od operatora 
systemu dystrybucyjnego. Zadaniem komunikatu jest dostarczenie informacji na temat 
sprzedaŜy szeregu produktów na obszarze jednej lub wielu lokalizacji w określonym 
interwale czasowym. 

UTILTS – Utility Time Series.  

Wymiana serii czasowych zawierających dane pomiarowe, prognozy, oszacowania itp. 
Komunikat jest przesyłany pomiędzy stronami w celu raportowania serii czasowych 
i/lub powiązanych informacji technicznych lub administracyjnych. 

UTILMD – Utilty Master Data.  

Komunikat jest przesyłany pomiędzy stronami w celu wymiany charakterystyki 
obiektów i usług. Dodatkowo komunikat ten moŜe zostać wykorzystany do Ŝądania 
informacji. Strona moŜe być np. dostawcą, stroną odpowiedzialną za rozliczenia lub 
operatorem systemu dystrybucyjnego [Edi_08, Kär_05].  

 
Standard ebIX 

Zadania i cele ebIX (ang. European forum for energy Business Information 
eXchange): 

− rozwój wykorzystania elektronicznego sposobu wymiany informacji na rynku 
energii, 

− standaryzacja wymiany informacji niezaleŜnie od tego, jaka składnia lub środki 
komunikacji są potrzebne lub wykorzystywane, 

− wymiana informacji obejmuje wymianę danych administracyjnych pomiędzy 
uczestnikami europejskiego rynku energii, 

− rynek energii obejmuje procesy dotyczące wytwarzania (zarówno gazu jak i energii 
elektrycznej) jak równieŜ procesy dotyczące sprzedaŜy energii, 

− promowanie i rozwijanie procesów definiowania i uŜywania standardów na 
europejskim rynku energii, 

− ścisła współpraca i koordynacja z innymi organizacjami standaryzacyjnymi 
i EDI/XML, 

− stosowanie się do zaleceń Unii Europejskiej. 

 
Metodologia ebIX 

Oparta na metodologii UMM (ang. UN/CEFACT Modelling Methodology) 
i graficznym języku modelowania UML (ang. Unified Modelling Language). 
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Charakteryzuje się następującymi cechami: 

− posiada podstawowe moduły konstrukcyjne do wymiany danych (np. zakresy 
odpowiedzialności, komponenty bazowe, wzorce, szablony, listy kodowe); 

− pozwala na przekształcenie modeli w komunikaty zaleŜne od składni (np. EDIFACT 
i XML); 

− pozwala na wykorzystanie schematów identyfikacji dla domen, punktów 
pomiarowych; 

− wykorzystuje następujące modele: 

• ebIX European energy domain model, 

• ebIX Business information model for structuring of the European energy market, 

• ebIX Business information model for Exchange of Metered Data. 

 

 
 
 

Rys. 5.3. Widok struktury organizacyjnej ebIX Forum [oprac. wł.]. 
 
 
ebIX Technical Committee (ETC) 

Grupa ebIX Technical Committee (ETC) jest stałą grupą projektową działającą 
w ramach Forum ebIX. Grupa odpowiedzialna jest za stronę techniczną standardów, 
a Forum ebIX moŜe upowaŜnić ją do zatwierdzania modyfikacji w standardach.  

Do zadań ETC naleŜy: 

− utrzymanie dokumentów technicznych ebIX, które zawierają: 

− metodologię opartą na międzynarodowych standardach, takich jak UMM 
(UN/CEFACT Modelling Methodology), 

− narzędzia i reguły wspomagające pracę grup roboczych w ramach 
poszczególnych projektów, 
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− rejestracja/przechowywanie szablonów, list kodów itp. 

− ujednolicenie reguł wymiany informacji z innymi organami standaryzacyjnymi, 
takimi jak ETSO i EFET, 

− uczestnictwo w międzynarodowych organizacjach standaryzacyjnych, takich jak 
UN/CEFACT, 

− odpowiedzialność za publikacje wyników działalności jako ebIX, 

− udzielanie wsparcia w implementacji standardów ebIX. 

 
ebIX Metered data project (EMD) 

Do zadań EMD naleŜy: 

− tworzenie modelu wymiany informacji pomiarowych pomiędzy producentami na 
europejskim rynku energii: 

− dopasowanie do ogólnego modelu uwolnionego europejskiego rynku energii 
ebIX, 

− stworzenie podstaw do jednolitego sposobu wymiany danych pomiarowych 
pomiędzy producentami energii, 

− specyfikacja wytycznych wdraŜania zarówno komunikatów EDIFACT jak 
i dokumentów XML, 

− zalecanie spójnych procedur umoŜliwiających wymianę informacji pomiędzy 
systemami. 

 
ebIX Customer Switching (CuS) 

Do zadań CuS naleŜy: 

− tworzenie modelu wymiany danych dotyczących struktury w europejskim rynku 
energii, 

− opracowanie charakterystyk zmian danego obiektu w sektorze energii z upływem 
czasu: 

− przełączenie klienta, 

− przejście klienta, 

− zakończenie dostaw, 

− utrzymanie podstawowych danych, 

− zmiana atrybutów takich jak np. standardowy profil zuŜycia, roczne zuŜycie, 
metoda rozliczenia. 
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Energy Measured Values Report (EMVR) 

Wspólny projekt ebIX, ETSO i EFET. Do zadań EMVR naleŜy: 

− definiowanie wymagań jednolitego sposobu wymiany danych do przesyłania 
wartości pomiarowych dotyczących zuŜycia energii, które będą podstawą rozliczeń 
pomiędzy uczestnikami europejskiego rynku energii, 

− przegląd modeli EMD (diagramy przypadków uŜycia, diagramy przebiegu, 
diagramy aktywności). Diagramy klas z projektu EMD zostaną uŜyte jako podstawa 
do stworzenia jednolitego diagramu klas 

− opracowanie ujednoliconych zestandaryzowanych procesów wymiany wartości 
pomiarowych, 

− zdefiniowanie potwierdzenia odbioru od aplikacji odbierającej. 

 
Dokumenty techniczne dostępne na stronie internetowej ebIX (www.ebix.org) będące 
rezultatem prac grup projektowych: 

− metodologia ebIX, 

− zalecane przez ebIX schematy identyfikacyjne dla europejskiego przemysłu 
energetycznego, 

− podstawowe reguły i zalecenia ebIX, 

− zalecenia ebIX dotyczące potwierdzania i obsługi błędów, 

− wytyczne wdraŜania komunikatów UTILMD i  UTILTS. 

 
Doświadczenia rynkowe: 

− ebIX został pomyślnie wdroŜony w następujących krajach: Austria, Belgia, Dania, 
Finlandia, Niemcy, Holandia, Norwegia i Szwecja, 

− miliony komunikatów są wymieniane pomiędzy setkami uczestników w wyŜej 
wymienionych krajach: 

− więcej niŜ 80 000 komunikatów dziennie w Szwecji, 

− około 1 000 uczestników w Niemczech i 300 w Norwegii, 

− zaimplementowane procesy zawierają:  

− strukturyzację, włącznie z przełączaniem klienta, 

− składanie ofert na skandynawskiej giełdzie energii (Nord Pool), 

− planowanie, 

− wykorzystanie danych pomiarowych do rozliczeń i zawierania umów, 

− jedyna europejska alternatywa dla wymiany informacji w dziedzinie wytwarzania 
i dystrybucji energii [Ebi_04, Ebi_07, Ove_08]. 
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Podsumowanie i rekomendacje 

Autorzy rekomendują jako protokół wymiany informacji pomiędzy operatorami 
systemów dystrybucyjnych i uczestnikami rynku energii elektrycznej rozwiązania 
zgodne ze standardem ebIX. Członkami forum ebIX są: Belgia, Dania, Niemcy, 
Holandia, Norwegia, Szwecja i Szwajcaria. Aktywnymi obserwatorami są: Austria, 
Finlandia oraz giełda Nord Pool. Stanowi on właściwie jedyną kompletną alternatywę 
dla skandynawskiego systemu EDIEL. Niektóre kraje, które wdroŜyły EDIEL podjęły 
juŜ decyzję o migracji na format ebIX (np. Dania). Komunikaty EDIEL w tych krajach 
nie są juŜ dalej rozwijane, natomiast utrzymanie istniejących komunikatów występuje 
juŜ w grupie ebIX. Nowe instalacje wykonywane są juŜ przy uŜyciu ebIX. Standard ten 
został wybrany ze względu na następujące cechy: 

− metodologia ebIX, wyraŜana poprzez język UML, jest zrozumiała dla deweloperów 
i producentów oprogramowania; pozwala na szybkie i efektywne tworzenie 
programów dostarczając gotowych rozwiązań (diagramy przypadków uŜycia, klas, 
aktywności, przebiegu); przyczynia się to do szybkiego powstawania dobrej jakości 
oprogramowania przy stosunkowo niewielkim nakładzie pracy; 

− jest standardem niezaleŜnym od składni i metod komunikacji; na poziomie projektu 
nie istnieje konieczność uwzględnienia formatów wymiany danych (np. EDIEL, 
XML) i metod komunikacji, moŜna wybrać je w kolejnych fazach wdraŜania; 

− posiada jasne i jednolite definicje informacji wymaganych do przełączenia klienta 
pomiędzy dostawcami oraz sposobu, w jaki informacje na temat odczytów są 
przekazywane do dostawców; 

− standard ten wspiera wiele krajów europejskich; inaczej jest z formatem EDIEL – 
wykorzystują go głównie kraje skandynawskie; 

− dzięki niezaleŜności od składni i komunikacji pozwala na stosunkowo łatwą 
migrację ze standardu EDIEL (waŜne dla krajów, które juŜ wdroŜyły inne systemy 
wymiany informacji); 

− dzięki listom kodowym (ang. code lists) istnieje moŜliwość zaadoptowania 
standardu do warunków narodowego rynku energii elektrycznej, utrzymując jednak 
nadal moŜliwie jednolity format wymiany informacji pomiędzy uczestnikami 
europejskiego rynku energii. 
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 Sposoby oraz rekomendacje w zakresie przekazywania informacji zwrotnej 

 zuŜyciu energii elektrycznej 

Na podstawie badań przeprowadzonych zarówno w krajach europejskich, jak 
równieŜ w Polsce wynika, iŜ odbiorcy nie dysponują odpowiednią wiedzą o sposobie 
uŜytkowania przez nich energii elektrycznej, zapotrzebowaniu na energię elektryczną 
przez określone jej odbiorniki stosowane szczególnie w gospodarstwach domowych 
oraz moŜliwości i sposobach ograniczenia zuŜycia energii, jak równieŜ kosztów 
ponoszonych z tytułu jej uŜytkowania [Dar_06, Esm_08]. 

Istotnym czynnikiem determinującym wzrost świadomości odbiorców 
w zakresie ograniczenia zuŜycia energii elektrycznej oraz kształtowania dobowej 
charakterystyki zapotrzebowania na energię elektryczną jest zapewnienie odbiorcom 
niezbędnej informacji dotyczącej ilości oraz sposobu, w jaki zuŜywają oni energię 
elektryczną oraz powiązania tych informacji z ceną energii oraz charakterystyką 
uŜytkowanych przez nich odbiorników energii elektrycznej. 

Do głównych sposobów realizacji kanału zwrotnego moŜna zaliczyć: 
wyświetlanie informacji bezpośrednio na wyświetlaczu/ekranie licznika energii 
elektrycznej, okresowe przekazywanie odbiorcy dokładnego rachunku, stanowiącego 
źródło informacji przetworzonej, dostęp do danych za pośrednictwem platformy 
internetowej (kaŜdy klient jest identyfikowany np. za pomocą loginu/unikatowej nazwy 
klienta oraz hasła) oraz poprzez telefoniczne biuro obsługi odbiorców (ang. call center). 

Wyszczególnione sposoby realizacji dostępu do informacji róŜnić się mogą 
zakresem dostępnych danych oraz stopniem udogodnienia ich pozyskiwania z punktu 
widzenia samych odbiorców. Powoduje to, iŜ poszczególne metody realizacji kanału 
zwrotnego są przez odbiorców mniej lub bardziej preferowane. W tabeli 5.2 zostały 
zestawione wyniki badań odnoszących się do preferencji odbiorców w zakresie 
poszczególnych metod przekazywania informacji zwrotnej w wybranych krajach 
europejskich. 
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Tabela 5.2. Ocena znaczenia przez odbiorców poszczególnych sposobów 
 przekazywania informacji zwrotnej do odbiorcy o zuŜyciu energii 
 elektrycznej oraz kosztach jej uŜytkowania [Esm_08]. 

Sposób przekazywania informacji zwrotnej do odbiorcy  energii elektrycznej 

Państwo 
Informacja 

prezentowana na 
wyświetlaczu 
licznika lub 
terminala 

[%] 

Dokładny 
rachunek 

[%] 

Dostęp do 
indywidualnych 
danych poprzez 

portal 
internetowy 

[%] 

Call center 
[%] 

Finlandia 68 46 34 10 

Norwegia 54 29 32 10 

Szwecja 49 28 39 5 

Dania 58 29 41 10 

Holandia 39 25 23 10 

Francja 57 53 28 9 

Niemcy 61 66 32 5 

Wielka Brytania 59 61 30 20 

Hiszpania 50 73 29 23 

Portugalia 22 32 18 5 

Średnio: 55 57 30 11 

 

NaleŜy podkreślić, iŜ w stosunku do informacji gromadzonej przez same liczniki 
energii elektrycznej oczekuje się zakresu danych dalece pełniejszego, aniŜeli wartość 
energii całkowitej, którą moŜna odczytać na podstawie wskazania mechanizmu liczydła 
licznika indukcyjnego. Wymaga się, aby licznik energii elektrycznej wyposaŜony był 
w wyświetlacz lub ekran, pozwalający na prezentację w sposób czytelny i jasny dla 
odbiorców niezbędnych informacji, Czytelność i jasność prezentowanych danych ma 
bezpośredni związek z łatwością ich zrozumienia, co przekłada się na wzmocnienie 
skłonności do oszczędzania oraz ograniczania zuŜycia energii. Licznik powinien 
prezentować zuŜycie energii elektrycznej w kaŜdej godzinie, jej koszt oraz umoŜliwiać 
porównanie z odpowiednimi okresami danych historycznych. MoŜe równieŜ 
umoŜliwiać dokonanie porównania indywidualnego zuŜycia energii elektrycznej danego 
odbiorcy z charakterystyką statystyczną określoną dla danej grupy odbiorców energii. 

Jednak w polskich warunkach, pomimo zastosowania nowoczesnych liczników 
energii elektrycznej, mogących stanowić podstawowe źródło informacji dla odbiorców 
o ich zuŜyciu oraz kosztach ponoszonych z tytułu uŜytkowania energii elektrycznej, 
dostęp do omawianego kanału przekazywania danych moŜe być istotnie ograniczony 
lub w wielu przypadkach zupełnie nieosiągalny. Zasadnicze znaczenie dla skuteczności 
przekazywania informacji pochodzących bezpośrednio z wyświetlaczy/ekranów 
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liczników energii elektrycznej ma sposób oraz miejsce zainstalowania licznika 
w instalacji dostarczającej energię elektryczną do odbiorcy. Zgodnie z par. 185 
obowiązującego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie [Roz_02], liczniki energii elektrycznej w instalacjach odbiorczych 
w budynkach i w samodzielnych lokalach powinny być usytuowane w miejscu łatwo 
dostępnym i zabezpieczone przed uszkodzeniami i ingerencją osób niepowołanych. 
Natomiast w budynkach wielorodzinnych, liczniki energii elektrycznej naleŜy 
umieszczać poza lokalami mieszkalnymi, w zamykanych szafkach. Wskazany sposób 
instalacji i zabezpieczania liczników powoduje, iŜ w przypadku odbiorców 
przyłączanych do sieci na podstawie przywołanych przepisów, odbiorcy ci mają 
utrudniony dostęp do liczników energii elektrycznej, jeŜeli są one instalowane na 
klatkach schodowych w dedykowanych szafkach licznikowych (często 
nieposiadających moŜliwości odczytu wskazań licznika bez konieczności otwarcia 
szafki licznikowej, do której klucz posiadają wyłącznie przedstawiciele OSD). Dla 
odbiorców energii elektrycznej zamieszkujących w budynkach i samodzielnych 
lokalach, najczęściej liczniki energii elektrycznej instalowane są szafkach licznikowych 
zabudowanych w ogrodzeniach posesji, co zdaniem autorów, zupełnie nie daje 
moŜliwości swobodnej kontroli wskazań układów pomiarowych, a tym samym 
w sposób istotny stanowić moŜe barierę w procesie zmiany zachowań odbiorców oraz 
zwiększenia ich świadomości dotyczącej poprawy efektywności uŜytkowania energii 
elektrycznej. JednakŜe, gros odbiorców komunalno-bytowych oraz odbiorców 
kwalifikowanych do grup taryfowych C1x, przyłączonych do sieci elektroenergetycznej 
na podstawie wcześniej obowiązujących regulacji prawnych, posiada liczniki energii 
elektrycznej zainstalowane we własnych mieszkaniach lub lokalach. Ze względu na 
liczność tego rodzaju lokalizacji liczników energii elektrycznej oraz ze względu na fakt, 
iŜ dane prezentowane na wyświetlaczu/ekranie liczników energii stanowią 
najistotniejszy ze sposobów przekazywania odbiorcom informacji, autorzy 
rekomendują, aby wszystkie nowe liczniki energii elektrycznej pozwalały na 
przekazywanie odbiorcom niezbędnych informacji o ich bieŜącym oraz historycznym 
zuŜyciu energii elektrycznej, cenie energii oraz kosztach jej uŜytkowania – zgodnie 
z wymaganiami stanowiącymi przedmiot rozdziału 5.7.6 niniejszego Raportu oraz 
w myśl rekomendacji zawartych w Raporcie 4. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom odbiorców nieposiadających moŜliwości 
swobodnego dostępu do informacji prezentowanych na wyświetlaczach/ekranach 
liczników energii oraz rozszerzając dodatkowo funkcjonalność omawianego kanału 
zwrotnego, zaczęto stosować indywidualne terminale domowe dedykowane do 
współpracy z licznikami energii elektrycznej oraz z innymi urządzeniami pomiarowymi 
stosowanymi w instalacjach odbiorców komunalno-bytowych. 

Jako przykładowy został zaprezentowany terminal domowy (ang. Home Screen) 
ecoMeter opracowany wspólnie przez firmę AMPY Email Metering Ltd. Terminal 
ecoMeter został zaprojektowany do współpracy z urządzeniami pomiarowymi 
zainstalowanymi w inteligentnych, multifunkcyjnych (energia elektryczna, woda, etc.) 
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systemach pomiarowych typu AMM i komunikuje się z urządzeniami pomiarowymi za 
pośrednictwem sieci PLC. Widok terminala ecoMeter zaprezentowano na rys. 5.4. 

Terminal domowy ecoMeter słuŜy do przekazywania odbiorcy informacji o: 

− bieŜącym oraz historycznym zuŜyciu oraz kosztach uŜytkowania energii 
elektrycznej, 

− bieŜącym oraz historycznym zuŜyciu wody, 
− bieŜącej oraz historycznej emisji tlenku węgla CO2, która wyznaczana jest na 

podstawie ilości zuŜytej energii elektrycznej przez odbiorcę oraz informacji 
o strukturze paliw i innych nośników energii pierwotnej zuŜywanych do jej 
wytwarzania. 

Terminal ecoMeter prezentuje równieŜ niezbędne informacje związane ze  
wspieranym przez niego rozliczaniem energii elektrycznej realizowanym w trybie 
przedpłatowym. 

W przypadku zainstalowania u odbiorcy gazomierza wyposaŜonego w moduł 
komunikacyjny, terminal ecoMeter prezentuje dodatkowo informacje bieŜące oraz 
zagregowane dane historyczne dotyczące zuŜycia oraz kosztów uŜytkowania gazu. 

Informacje i zestawienia danych mogą być prezentowane w określonym przez 
uŜytkownika interwale czasowym, np. dziennym, tygodniowym, miesięcznym. 
Terminal umoŜliwia równieŜ wyświetlanie informacji przekazywanych zdalnie przez 
operatora lub dostawcę. Na rys. 5.5 został zaprezentowany widok wybranych ekranów 
terminala ecoMeter w zaleŜności od trybu wyświetlanych danych pomiarowych oraz 
statystyk. 

W dolnej części terminala znajdują się czterokolorowe wskaźniki diodowe LED, 
których zadaniem jest informowanie odbiorcy o bieŜącej strefie czasowej dla aktualnej 
taryfy oraz bieŜącej wartości mocy załączonych odbiorników energii: poza szczytem, 
strefa pośrednia, strefa szczytowa oraz niewielkie, średnie, duŜe oraz bardzo duŜe 
bieŜące zuŜycie energii (moc załączonych odbiorników). Zmiana stref czasowych 
sygnalizowana jest dodatkowo sygnałem dźwiękowym. 
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Rys. 5.4. Widok terminala domowego ecoMeter opracowanego przez 
Ampy Email Metering Ltd [Amp_08]. 

 

 
 

Rys. 5.5. Widok informacji prezentowanej na wyświetlaczu terminala ecoMeter: 
a) informacja o zuŜyciu energii elektrycznej, b) dane dotyczące ilości 

emitowanego gazu CO2 (wyznaczone na podstawie ilości zuŜytej 
energii oraz informacji o jej pochodzeniu), c) graficzna prezentacja 

godzinowego zuŜycia energii elektrycznej oraz ilości CO2, 
d) graficzne zestawienie informacji o ilości zuŜytej energii 

elektrycznej oraz emisji CO2 w ciągu ostatniego 
tygodnia [oprac. wł. na podstawie Amp_08]. 

a) 

c) 

b) 

d) 
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Przeprowadzone zostały badania mające na celu określenie wpływu zapewnienia 
informacji zwrotnej dostarczanej na bieŜąco odbiorcom energii za pośrednictwem 
terminali domowych. We wszystkich krajach, w których zastosowane zostały terminale 
podczas realizacji badań pilotaŜowych osiągnięto ograniczenie zapotrzebowania na 
energię elektryczną w strefie szczytowej oraz od kilku do kilkunastoprocentowe 
ograniczenie zuŜycia energii elektrycznej. NaleŜy podkreślić, iŜ istotne znaczenie dla 
poprawy efektywności uŜytkowania energii elektrycznej ma nie tylko samo 
dostarczenie narzędzi wspomagających działania odbiorców, lecz przede wszystkim 
umiejętność właściwego posługiwania się nimi. Na przykład w Irlandii stwierdzono, iŜ 
odbiorcy, u których zainstalowano terminale domowe oraz przeprowadzono szkolenie 
dotyczące sposobu posługiwania się tymi urządzeniami oraz wykorzystywania 
dostarczanych przez terminale informacji ograniczyli zuŜycie energii o 11 %, 
w przeciwieństwie do odbiorców, którym przekazano do dyspozycji terminale bez 
Ŝadnego ich poinstruowania. W drugiej grupie odbiorców redukcja zuŜycia energii 
wyniosła tylko 4 %. 

Zdaniem ekspertów naleŜy dodatkowo rozszerzyć zakres funkcjonalności 
opracowanych dotychczas terminali domowych o moŜliwość sterowanie gniazdkowymi 
łącznikami wyposaŜonymi w moduły komunikacyjne. Pozwoli to na grupowanie 
wybranych odbiorników w zaleŜności od priorytetu ich uŜytkowania oraz zdalne ich 
wyłączanie (bez angaŜowania odbiorcy) w strefach szczytowych oraz umoŜliwienie ich 
pracy, gdy cena energii przyjmuje akceptowalną przez uŜytkownika wartość. 

Ze względu na intensywny rozwój Internetu oraz dostępność tego rodzaju 
medium komunikacyjnego do coraz szerszego zbioru odbiorców energii elektrycznej, 
autorzy rekomendują wykorzystanie indywidualizowanych portali internetowych 
pełniących zadania Internetowych Biur Obsługi Odbiorców, jako jeden 
z podstawowych kanałów komunikacyjnych. Rozwiązania takie zostały przyjęte przez 
konsumentów w sektorach między innymi komunikacyjnym oraz bankowym 
i doskonale spełniają zadania interfejsu pomiędzy usługodawcą a konsumentem. 
Jednocześnie zapewniają dynamiczne rozszerzanie palety świadczonych usług oraz 
ograniczają zaangaŜowanie pracowników biur obsługi do bezpośredniego kontaktu 
z klientami. Omawiane rozwiązanie zapewni dostęp wszystkim odbiorcom 
korzystającym z usług internetowych (ich liczba sukcesywnie z kaŜdym rokiem 
wzrasta) do wszystkich informacji bieŜących oraz historycznych charakteryzujących 
sposób uŜytkowania przez nich energii elektrycznej, kosztów ponoszonych z tego 
tytułu. Pozwolą na wybór optymalnej taryfy dla danego odbiorcy na podstawie jego 
rzeczywistych danych pomiarowych oraz na optymalizację innych parametrów 
charakterystycznych, np. mocy umownej. Zdaniem autorów, omawiane rozwiązanie 
moŜe zagwarantować najpełniejszą i najczytelniejszą informację o charakterze kaŜdego 
odbiorcy i porównanie jego profilu z danymi określonymi dla określonych populacji 
odbiorców. Internetowy kanał komunikacyjny dostarczy równieŜ informacji 
o aktualnych ofertach na rynku energii elektrycznej, planowanych przerwach w jej 
dostarczaniu oraz zapewni prezentację podstawowych danych dotyczących opisu 
jakości dostarczanej energii oraz bonifikat wynikających z przekroczenia 
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obowiązujących standardów. Platforma internetowa zapewni równieŜ istotne znaczenie 
w zakresie skrócenia i uproszczenia procedury zmiany sprzedawcy energii elektrycznej 
i moŜe sprowadzić aktywność odbiorcy w tej dziedzinie do kilku „kliknięć”, 
pozostawiając realizację sformułowanego przez odbiorcę wyboru przedsiębiorstwom 
energetycznym. 

 Wydaje się równieŜ koniecznym rozszerzenie informacji dostarczanej 
odbiorcom wraz z rachunkiem za energię elektryczną o zbiór danych, które stanowić 
będą podstawową informację o tym jak prezentuje się zuŜycie energii elektrycznej 
w ostatnim okresie rozliczeniowym w porównaniu z danymi statycznymi określonymi 
na podstawie okresów poprzednich. Sposób prezentacji danych moŜe być róŜny. 
Powinien jednak odnosić się do danych w poszczególnych godzinach doby z agregacją 
w określonych interwałach czasowych, np. tygodniowych, miesięcznych. Prezentowana 
w ten sposób informacja winna być równieŜ odniesiona do statystycznego opisu 
konsumpcji określonego dla odbiorców tej samej grupy, do której kwalifikowany jest 
dany konsument. 

 NiezaleŜnie od sposobu, w jaki przekazywana jest informacja zwrotna do 
odbiorcy energii elektrycznej, powinna zawsze cechować się czytelnością i jasnością 
przekazu oraz opierać na wykorzystaniu kilku kanałów zwrotnych. KaŜdy odbiorca 
powinien mieć zagwarantowaną moŜliwość zapoznania się z bieŜącym zuŜyciem, ceną 
oraz kosztem uŜytkowania energii elektrycznej jak równieŜ porównania swojego profilu 
z własnymi danymi historycznymi oraz z charakterystyką zbliŜonej do siebie grupy 
odbiorców. Odbiorca powinien w sposób czytelny widzieć korzyści, jakie wynikają 
z podejmowanej przez niego zmiany zachowań i przyzwyczajeń co moŜe stanowić 
motywację do dalszych działań. 
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6. Doświadczenia krajów europejskich w zakresie wdraŜania systemów zdalnej 
akwizycji danych pomiarowych 

 Wielka Brytania 

W Wielkiej Brytanii istnieje 27 milionów elektromechanicznych i prostych 
elektronicznych liczników energii elektrycznej, które ogólnie nazywane są 
podstawowymi. Większość z nich jest własnością operatorów systemów przesyłowych. 
Koszty instalacji licznika oraz jego eksploatacji stanowią mniej niŜ 3 % całkowitych 
kosztów energii elektrycznej określonych dla statystycznego klienta. Tylko od 
dostawców zaleŜy ocena, jak duŜa część z kosztów utrzymania licznika powinna zostać 
przeniesiona na odbiorcę. 

Około 13 % liczników zainstalowanych u odbiorców komunalno-bytowych 
stanowią liczniki pracujące w trybie przedpłatowym. UmoŜliwiają płacenie za energię 
elektryczną na kilka sposobów: za pomocą elektronicznych Ŝetonów, kluczy lub kart 
płatniczych. Dostawcy obsługujący takich klientów potrzebują sposobów na zbieranie 
opłat. Klienci muszą mieć dostęp do sieci punktów sprzedaŜy, gdzie mogliby zakupić 
Ŝetony, lub gdzie karty lub klucze mogą zostać doładowane.  

Za wybór dostawców sprzętu pomiarowego, operatorów liczników (naleŜy do 
nich instalacja oraz eksploatacja liczników), operatorów danych pomiarowych oraz 
podpisywanie z nimi kontraktów odpowiedzialni są dostawcy energii elektrycznej. 
W wielu przypadkach operator i dostawca licznika to ta sama firma. Kontrakty te są 
zawierane w imieniu klientów. KaŜdy taki kontrakt moŜe zostać zlecony oddzielnej 
firmie. Dostawca energii moŜe zlecić zainstalowanie licznika, a decyzja o jego typie 
podejmowana jest na podstawie wymaganej dokładności sprzętu pomiarowego 
i wymogów bezpieczeństwa. Klienci mają moŜliwość zainstalowania własnego licznika, 
ale takie rozwiązanie jest bardzo rzadko spotykane. 

 Wielka Brytania róŜni się od innych krajów, gdzie główną przyczyną 
wprowadzenia inteligentnych systemów pomiarowych było zmniejszenie szczytowego 
poboru energii. Mniej niŜ 10 % gospodarstw domowych uŜywa energii elektrycznej do 
ogrzewania i praktycznie nie są stosowane u odbiorców komunalno-bytowych 
urządzenia klimatyzacyjne. Występowanie szczytowych poborów energii elektrycznej 
jest bezpośrednio związane z wykorzystywaniem właśnie tego rodzaju odbiorników 
energii elektrycznej. Najbardziej widoczne zmniejszenie szczytowych poborów energii 
elektrycznej moŜe zaistnieć w przypadku klientów komercyjnych, gdzie zmiany 
obciąŜenia mogą róŜnić się znacznie podczas uŜywania klimatyzacji. Dlatego, pomimo 
wielu pozytywanych doświadczeń ze zmianami szczytowego poboru energii po 
wprowadzeniu inteligentnych systemów pomiarowych w innych krajach, w przypadku 
Wielkiej Brytanii nie moŜna się spodziewać tak wyraźnych rezultatów. Wprowadzenie 
inteligentnych systemów pomiarowych mogłoby mieć wpływ na zmianę profilu 
dobowego zuŜycia energii przez urządzenia gospodarstwa domowego. Klienci 
reagujący na ceny energii elektrycznej w zaleŜności od czasu jej pobierania będą 
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wyrównywać poziom zuŜycia energii elektrycznej. Dodatkową zaletą jest zmniejszenie 
kosztów energii elektrycznej dla samego odbiorcy. Rząd Wielkiej Brytanii ogłosił, Ŝe 
jednym z głównych powodów wprowadzania nowej technologii pomiarowej jest 
redukcja emisji dwutlenku węgla do atmosfery poprzez zmniejszenie zuŜycia energii 
elektrycznej. 

 Wysokie koszty inwestycji są największą przeszkodą we wprowadzaniu 
inteligentnych systemów pomiarowych. Do głównych zalet indukcyjnych 
(podstawowych) układów pomiarowych naleŜy ich niski koszt i wystarczająco wysoka 
precyzja wykonywanych pomiarów zuŜycia energii elektrycznej. Do największych wad 
naleŜy przede wszystkim koniecznosć odczytu liczników przez inkasentów w celu 
prawidłowego rozliczenia się z odbiorcą oraz brak moŜliwości prezentowania danych 
pomiarowych opisujących zmiany zuŜycia energii u odbiorcy w funkcji czasu, na 
przykład w przedziale godzinowym, dobowym, tygodniowym. Kolejną wadą jest brak 
moŜliwości zdalnej kontroli podstawowych liczników energii. 

 Do największych zalet wprowadzania inteligentnych systemów pomiarowych 
w Wielkiej Brytanii naleŜy: zmniejszenie kosztów obsługi odbiorców, w tym 
wykonywania odczytów, ale nie tylko. DuŜą część wszystkich zainstalowanych 
liczników stanowią liczniki przedpłatowe, których koszt obsługi jest duŜy ze względu 
na konieczność obsługi klientów kupujących karty i rozliczanie się z nimi w ten sposób. 
TakŜe koszty oszacowywania rachunków na podstawie dosyć rzadkich odczytów 
liczników mogą zostać zniwelowane. Co więcej, częstsze odczyty spowodują 
przyspieszenie drogi między wykonywaniem pomiaru a wystawianiem faktury, co 
spowoduje szybszy przepływ pieniędzy między klientami końcowymi a dostawcami. 

DuŜym problemem w Wielkiej Brytanii są kradzieŜe energii elektrycznej.  
Straty spowodowane przez kradzieŜe szacowane są na około 100 milionów funtów 
rocznie. Analizy wykonane przez Ofgem (regulator nadzorujący rynek energii 
elektrycznej w Wielkiej Brytanii) wskazują, Ŝe wprowadzenie częstszych i o wiele 
bardziej dokładnych pomiarów oraz narzędzi pozwalających na zdalne alarmowanie 
o moŜliwości zaistnienia kradzieŜy energii elektrycznej zmniejszy straty o co najmniej  
25 %. 

Ofgem przeprowadziło analizę mającą na celu znalezienie najlepszego sposobu 
wdroŜenia inteligentnych systemów pomiarowych. Wynika z niej, iŜ, najlepszym 
rozwiązaniem jest wykorzystanie zjawiska konkurencji w przeciwieństwie do 
rozwiązań regulacyjnych, nakazujących stosowanie jednego rozwiązania technicznego. 
Zdaniem Ofgem, dostawcy energii sami najlepiej wiedzą, w jaki sposób poszczególne 
grupy odbiorców mogą zareagować na moŜliwości wprowadzanych inteligentnych 
systemów pomiarowych. Ofgem stara się takŜe, aby wprowadzenie inteligentnych 
systemów pomiarowych miało takŜe zalety biznesowe. 

Niestety, takie podejście do problemu ma takŜe swoje wady. Przede wszystkim 
w przypadku tak otwartego rynku energii dostawcy mogą niechętnie podchodzić do 
inwestycji związanych z inteligentnymi systemami pomiarowymi. MoŜe być to przede 
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wszystkim spowodowane obawą, Ŝe klient, u którego dany dostawca wymienił licznik 
wybierze innego dostawcę. Dodatkowo Ofgem uwaŜa, Ŝe powinien zostać określony 
standard wprowadzanych systemów pomiarowych tak dla klientów, dla których 
pomiary wykonywane są w odstępie co pół godziny jak i pozostałych odbiorców. 
Miałoby to na celu wykluczenie sytuacji, w której liczniki pochodzące od kilku 
dostawców nie są ze sobą kompatybilne.  

 Aby zapobiec sytuacji, w której dostawcy rekompensują koszty wymiany 
liczników obciąŜając nimi klientów, na początku reformy sektora elektryczności została 
powołana instytucja o nazwie „Energywatch”, mająca na celu dbanie o interesy 
odbiorców energii elektrycznej. 

Analiza dowodzi, Ŝe dostawcy energii elektrycznej powinni powoli skłaniać się 
ku rozpoczęciu wprowadzania inteligentnych systemów pomiarowych na szeroką skalę. 
Wielu dostawców juŜ teraz chce wprowadzić częstsze pomiary u odbiorców, 
niezaleŜnie od planów wprowadzenia nowej technologii w całym kraju. Dodatkowo 
istnieją grupy klientów, dla których wprowadzenie inteligentnych systemów 
pomiarowych jest jak najbardziej opłacalne. W przypadku tych grup dostawcy będą 
bardzo przychylni wprowadzanym zmianom. RozwaŜane są takŜe dodatkowe sposoby 
wykorzystania liczników, na przykład jako platformę oferującą dodatkowe usługi, takie 
jak domowe systemy alarmowe. Takie moŜliwości mogą być wykorzystywane 
bezpośrednio przez dostawców lub mogą zostać odsprzedane innym firmom. Aby móc 
wprowadzić dodatkowe moŜliwości inteligentnych systemów pomiarowych najlepiej 
jest wykorzystać systemy pomiarowe z dwukierunkową komunikacją – typu AMM. 

 Wyniki przeprowadzonych analiz wskazują jednoznacznie, Ŝe z pewnością 
naleŜy odrzucić moŜliwość wprowadzenia przez dostawców ulepszonych liczników 
przedpłatowych, a skoncentrować się na wdraŜaniu inteligentnych systemów 
pomiarowych, pozwalających równieŜ na dokonywanie rozliczeń w trybie 
przedpłatowym. W chwili obecnej przepisy określają, Ŝe liczniki przedpłatowe muszą 
być sprawdzane co najmniej dwa razy w roku, nawet jeśli pomiary wykonywane są 
zdalnie. W takim przypadku zostanie zniesiona potrzeba fizycznej kontroli licznika 
u odbiorcy. 

 Wprowadzenie inteligentnych systemów pomiarowych przewyŜsza inne 
rozwiązania pod względem redukcji średniego i szczytowego obciąŜenia. Zmniejszenie 
obciąŜenia będzie występowało przy wykorzystaniu aktualnych taryf i, dzięki 
wykorzystaniu nowej technologii, przy dokładniejszym wystawianiu rachunków. 
Przewiduje się, iŜ skutecznym sposobem zmniejszenia obciąŜenia jest wprowadzenie 
informacji zwrotnej przekazywanej klientowi za pomocą na przykład przenośnego 
terminala domowego. Odbiorca dzięki tak przekazywanej w czasie rzeczywistym 
informacji moŜe na bieŜąco reagować na zmieniające się koszt uŜytkowania energii 
elektrycznej. 

 NaleŜy równieŜ zauwaŜyć fakt, Ŝe samo zainstalowanie inteligentnego systemu 
pomiarowego u odbiorcy nie wpłynie na zmianę profilu poboru energii elektrycznej czy 
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teŜ zmniejszenie tego poboru. Odbiorca musi być świadomy tego, Ŝe to on decyduje 
o wyborze dostawcy i czasie pobierania energii elektrycznej oraz potrafi powiązać 
dostarczaną mu informację z określonymi jego zachowaniami i przyzwyczajeniami, 
których zmiana przełoŜyć się moŜe na ograniczenie kosztów ponoszonych z tytułu 
uŜytkowania energii elektrycznej. Zalecane jest tutaj wprowadzenia pewnego rodzaju 
kampanii uzupełniającej instalację nowych urządzeń. 

 Całkowity koszt wprowadzenia inteligentnych systemów pomiarowych jest 
szacowany przez Stowarzyszenie Detalicznych Przedsiębiorców Energii w Wielkiej 
Brytanii na około 4,7 miliarda funtów – koszt wymiany urządzeń dla jednego odbiorcy 
to około 100 funtów. Natomiast rząd jest zdania, Ŝe wymiana będzie kosztowała od 10 
do 20 miliardów funtów. Czas potrzebny na wymianę to około 10 lat. 

 Jednym z głównych powodów wprowadzenia inteligentnych systemów 
pomiarowych, przedstawionych przez rząd, jest zmniejszenie ilości emitowanego 
dwutlenku węgla. Rząd zdecydował, Ŝe wprowadzenie inteligentnych systemów 
pomiarowych zostanie przeprowadzone poprzez uwolnienie rynku energii elektrycznej 
i wykorzystanie zjawiska konkurencji. Wprowadzenie liberalizacji odbyło się w 2003 
roku. W 2006 roku Ofgem zdało sobie sprawę, Ŝe uwolnienie rynku nie jest 
wystarczającym krokiem w kierunku technologii inteligentnych systemów 
pomiarowych – dla dostawców energii elektrycznej wymiana liczników jest opłacalna 
tylko w przypadku 20 – 30 % odbiorców. Dlatego aktualnie trwają prace nad zmianą 
stopnia udziału regulatora w procesie wymiany liczników. Istnieją tutaj dwie 
alternatywy. Pierwszą jest wprowadzenie obowiązkowej wymiany liczników w czasie 
dziesięciu lat, do zalet której naleŜą przede wszystkim krótki czas wymiany owocujący 
szybszym zwrotem inwestycji oraz krótkim okresem przejściowym, w którym 
istniałyby dwa oddzielne systemy pomiarowe. Drugą jest, tak jak dotychczas, 
pozostawienie decyzji o szybkości wymiany dostawcom energii elektrycznej [Sma_07a, 
Mor_07, Kes_08, ESM_07, Owe_06, Owe_07, Tyl_07, Bal_06]. 

 
 Włochy 

 Enel jest głównym przedsiębiorstwem energetycznym we Włoszech załoŜonym 
przez rząd w 1962 roku. Enel obecnie posiada 1 150 000 km sieci i 85 % udziału 
w rynku dostarczanej energii. Posiada 30 milionów klientów i jest głównym 
detalicznym sprzedawcą energii elektrycznej.  

Latem i wczesną jesienią 2003 roku Włochy doświadczyły dwóch znaczących 
przerw w dostawie energii elektrycznej, najprawdopodobniej z powodu tymczasowych 
lub przejściowych czynników. JednakŜe wielu analityków sugerowało, Ŝe źródło 
przyczyny moŜe leŜeć w niedoinwestowaniu włoskiego sektora energetycznego, co 
doprowadziło do mniejszego niŜ wymagany poziomu rezerw mocy elektrycznej 
i zwiększyło zaleŜność od importu energii elektrycznej.  

Enel jest odpowiedzialny za wykonywanie pomiarów i jest właścicielem 



Raport I Projektu: Wzmocnienie nadzoru regulatora nad sektorem energii 

 Strona 234 

istniejącej infrastruktury pomiarowej. 

 Enel przeprowadził testowe wdroŜenia systemu zdalnego zarządzania licznikami 
energii elektrycznej z wielu przyczyn ekonomicznych, do których zaliczyć naleŜy: 

− duŜą liczbę wizyt pracowników przedsiębiorstwa u odbiorców z powodu oszustw, 
kradzieŜy oraz realizacji czynności związanych ze zmianą sprzedawcy energii przez 
poszczególnych odbiorców, 

− trudną do zmniejszenia liczbę nieściągalnych długów, 
− problemy z niedoborem i przerwami w dostawach energii elektrycznej, 
− osiągnięcie odpowiedniej pozycji gdy na rynek wkroczy konkurencja. 

Wymagania postawione przez Enel sugerowały potrzebę wykorzystania 
systemów opartych na dwukierunkowej transmisji danych. W kierunku od klienta 
licznik musiał być zdolny do zdalnego przesyłania: okresowych odczytów licznika, 
odczytów ad hoc, a takŜe informacji na temat połączenia oraz prób ingerencji w układ 
pomiarowy. W kierunku do klienta, wymagano moŜliwości zdalnego załączani 
i odłączania odbiorcy, przesyłania danych pomiarowych zgodnie z oczekiwaniami 
wynikającymi z realizacji procesu zmiany sprzedawcy energii oraz aktualizacji 
oprogramowania i moŜliwości zaoferowania róznorodnych taryf. 

System Telegestore wspiera wszystkie powyŜsze wymagania, jak równieŜ 
funkcję, która stopniowo zmniejsza dostarczaną ilość energii elektrycznej, redukując 
potrzebę natychmiastowego odłączenia odbiorcy. Pozwala równieŜ na dodawanie 
nowych funkcji w przyszłości. Enel wykorzystuje komunikację PLC pomiędzy 
licznikami a koncentratorem, który zlokalizowany jest w stacji transformatorowej, 
a następnie telefonię komórkową/naziemną do przesyłania informacji do centrów 
danych. 

Aby wymienić 30 milinów liczników w okresie pięciu lat, obliczono, Ŝe projekt 
wymaga zainwestowania co najmniej 2,1 miliarda euro. 

Oszacowano, iŜ wdroŜenie systemu Telegestore przynosić będzie docelowo 
oszczędności wynoszące 500 milionów euro rocznie. Oszczędności te wynikają ze 
zwiększenia dochodów poprzez ograniczenie kradzieŜy i moŜliwości sprawdzenia 
licznika w łatwiejszy sposób, zmniejszonych wydatków na działalność terenową dzięki 
zdalnym odczytom, zdalne załączanie i odłączanie odbiorcy oraz ograniczenie potrzeby 
fizycznego dostępu do licznika. Dodatkowo, powinna zmniejszyć się równieŜ liczba 
nieściągalnych długów, a obsługa klienta (np. wystawianie rachunków) poprawić.  

Z punktu widzenia klienta korzystne są rachunki oparte na faktycznym zuŜyciu 
energii, moŜliwość optymalnego wyboru taryfy z szerokiego wachlarza taryf, znaczne 
zmniejszenie liczby wizyt pracowników Enel w domach oraz moŜliwości, jakie daje 
internetowa platforma obsługi odbiorców. W 2005 Enel wprowadził róŜnorodne taryfy, 
które pozwoliły zaoszczędzić kaŜdemu klientowi średnio do 80 euro kaŜdego roku. 
Przedmiotem kolejnych rozwaŜań było zdalne sterowanie urządzeniami domowymi 
oraz zwiększenie bezpieczeństwa usług. 
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W kontekście kraju celem postawionym przez Enel było zaoferowanie niŜszego 
zuŜycia energii oraz ulepszonego monitorowania dostępności i efektywności pracy 
sieci. JednakŜe w przypadku tego przedsiębiorstwa przyczyny ekonomiczne 
i potencjalne oszczędności były głównymi czynnikami instalacji.  

Enel rozpoczął swój projekt w 2001 roku, wymieniając tradycyjne 
elektromechaniczne liczniki na liczniki elektroniczne (w technologii AMM). Cały 
projekt dotyczył wymiany 30 milionów liczników w ciągu około 4 lat. Do lipca 2005 
roku zostało wymienione na nowe (współpracujące z systemem AMM) 24,6 mln 
liczników. Natomiast 21,7 mln z nich było zarządzane zdalnie, a 21,6 mln odczytywane 
dwukrotnie w ciągu miesiąca. Średnio instalowano 40 000 liczników kaŜdego dnia.  

Inwestycja zwróciła się w ciągu ponad 4 lat, głownie dzięki oszczędnościom 
opisanym wcześniej wraz z częściowym zwrotem kosztów przez regulatora.  

Wraz z decyzją nr 292/06 z 18 grudnia 2006 włoski regulator wprowadził 
obowiązkową instalację inteligentnych systemów pomiarowych, opisanych 
minimalnymi wymaganiami funkcjonalnymi dla wszystkich komunalno-bytowych oraz 
pozostałych odbiorców (w sumie około 30 milionów). Program obowiązkowej 
wymiany rozpoczął się w 2008 roku, potrwa cztery lata i obejmie wszystkich 
operatorów systemów dystrybucyjnych bez względu na liczbę obsługiwanych klientów. 

 

Tabela 6.2.1. Plan instalacji inteligentnych systemów pomiarowych dla odbiorców 
 zasilanych na poziomie niskiego napięcia nN we Włoszech. 

Faza 
Procent zainstalowanych inteligentnych systemów 

pomiarowych 
Do końca (data) 

1. 25 31 grudzień 2008 

2. 65 31 grudzień 2009 

3. 90 31 grudzień 2010 

4. 95 31 grudzień 2011 

 

Operatorzy systemów dystrybucyjnych są zobowiązani do instalacji 
inteligentnych systemów pomiarowych dla wszystkich odbiorców przyłączonych do 
sieci elektroenergetycznej na niskim napięciu nN z mocą umowną wyŜszą niŜ 50 kW 
z dniem 31 grudnia 2008. Od 1 stycznia 2007 odczyty wszystkich klientów 
korzystających z moŜliwości zmiany sprzedawcy oraz jednocześnie charakteryzujących 
się mocą zakontraktowaną wyŜszą niŜ 50 kW i wyposaŜonych w liczniki rejestrujące 
profil zuŜycia energii lub inteligentne systemy pomiarowe są dokonywane co godzinę. 
Od 2007 roku inwestycje w inteligentne systemy pomiarowe oraz systemy AMM będą 
zatwierdzane tylko dla operatorów systemów dystrybucyjnych, którzy rzeczywiście 
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inwestują w te technologie (stosuje się więc pewnego rodzaju mechanizmy 
wyrównawcze). Ponadto od 2008 r. nakładane są kary na operatorów systemów 
dystrybucyjnych, którzy nie osiągnęli minimalnej procentowej liczby instalacji 
elektronicznych liczników energii na poziomie określonym przez regulatora. W okresie 
2008 – 2011 r. uwzględniono równieŜ pod uwagę wykorzystanie potencjału systemu 
AMM w celu obniŜania kosztów operacyjnych. 

Cele: 

− rozwój konkurencji w dostarczaniu energii elektrycznej dla klientów 
przyłączonych do sieci niskiego napięcia, 

− przeniesienie na odbiorców jak największej liczby korzyści uzyskanych dzięki 
zdalnemu prowadzeniu działalności (tzw. opex reduction), 

− zwiększenie częstotliwości odczytów (co 1 godz.) dla grupy odbiorców 
przyłączonych do sieci niskiego napięcia. 

Kryteria: 

− odbiorcy obsługiwani przez małych operatorów systemów dystrybucyjnych 
powinni mieć zapewnioną moŜliwość korzystania z dobrodziejstw, jakie stwarza 
im wolny rynek energii oraz wykorzystywania usług systemu AMM na takim 
samym poziomie jak ci odbiorcy, którzy są obsługiwani przez operatorów 
duŜych, 

− wymagania powinny być zdefiniowane na poziomie systemu, 

− unikanie tworzenia barier dla innowacji: minimalne wymagania funkcjonalne 
powinny być niezaleŜne od architektury uŜywanych przez operatorów systemów 
dystrybucyjnych lub rekomendowanych przez system AMM dostawców oraz od 
systemów telekomunikacyjnych. 

Główne minimalne wymagania funkcjonalne: 

− profil tygodniowy: cztery przedziały cenowe; przynajmniej pięć okresów przez 
cały dzień, w których stosowane są cztery przedziały cenowe; moŜliwość 
zaprogramowania profilu tygodniowego z uwzględnieniem dni wolnych i świąt; 
dla kaŜdego licznika w ciągu roku powinny być dozwolone przynajmniej dwie 
zmiany profilu tygodniowego, 

− zdolność rejestrowania profilu zuŜycia energii: okres 36 dni, 

− bezpieczeństwo przekazywanych danych: wymagana ochrona dzięki 
zastosowaniu sum kontrolnych lub cyklicznej kontroli nadmiarowej CRC (ang. 
Cyclic Redundancy Check), równieŜ podczas transmisji danych do centrum 
sterowania AMM; jeŜeli chroniona pamięć jest uszkodzona i nie moŜe zostać 
odzyskana z kopii zapasowej (jeŜeli taka kopia istnieje), do centrum sterowania 
AMM powinien zostać wysłany alarm; liczniki powinny być równieŜ 
wyposaŜone w moŜliwość monitorowania ich stanu, a jakiekolwiek błędy 
powinny być raportowane do centrum sterowania, 
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− zdalne transakcje:  

• okresowe odczyty dla celów billingowych; odczyt okresowo mierzonych 
danych, 

• zmiany wynikające z umowy: załączanie i wyłączanie odbiorcy; zmiana 
nazwy bez konieczności zaistnienia przerwy w dostarczaniu energii 
elektrycznej; zmiana zakontraktowanej mocy; zmiana w profilu 
tygodniowym; zmniejszenie, zawieszenie oraz reaktywacja 
zakontraktowanej mocy, 

• ponowne zaprogramowanie parametrów licznika, 

• synchronizacja czasu w licznikach, 

• przekazywanie informacji na wyświetlacz licznika, 

• moŜliwość ciągłego monitorowania stanu licznika, 

• odczyt informacji powiązanych z napięciami wolnozmiennymi, zgodnie 
z normą EN 50160, 

− wstrzymanie przekazywania danych (rachunki, zmiany wynikające z umowy, 
przełączanie, itp.), 

− wyświetlacz licznika, 

− aktualizacja oprogramowania systemowego, 

− monitorowanie napięć wolnozmiennych (zgodnie z normą EN 50160). 

Wykorzystanie inteligentnych systemów pomiarowych i systemów AMM w celu 
poprawy jakości dostaw: 

− od 2008 wszedł w Ŝycie obowiązek rejestracji liczby oraz listy odbiorców 
przyłączonych do sieci niskiego napięcia doświadczonych długą, nieplanowaną 
przerwą w dostawach, 

− dla operatorów systemów dystrybucyjnych, którzy stosują w tym celu 
inteligentne systemy pomiarowe i systemy AMM przewidziana jest motywacja 
finansowa [Dom_06, Sma_07a]. 

 
 Norwegia 

Od 1 stycznia 2005 roku wszystkie punkty pomiarowe z rocznym zuŜyciem 
powyŜej 100 000 kWh są rozliczane w cyklu godzinowym. Operator systemu 
dystrybucyjnego pokrywa dla tych klientów koszty instalacji technologii, która jest 
wymagana do rozliczenia w cyklu godzinowym. Operator systemu dystrybucyjnego 
moŜe przeprowadzać rozliczenie w cyklu godzinowym (lub w innych odstępach 
czasowych dla AMR) w dodatkowych punktach pomiarowych, jeŜeli leŜy to w jego 
interesie. Odbiorca nie moŜe odmówić zgody na instalację urządzeń pomiarowych 
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zgodnych z rozwiązaniami typu SM. Operator systemu dystrybucyjnego ponosi koszty 
związane z instalacją nowoczesnych systemów pomiarowych typu SM. 

Odbiorca moŜe wymagać rozliczenia godzinnego zuŜycia energii elektrycznej 
od swojego lokalnego operatora systemu dystrybucyjnego, nawet jeśli jego zuŜycie jest 
poniŜej wymaganej granicy. W tej sytuacji operator systemu dystrybucyjnego moŜe 
nakazać odbiorcy, aby pokrył on koszty instalacji technologii (maksymalnie 2500 NOK 
– około 300 euro). 

Dostawca energii elektrycznej nie moŜe wymagać rozliczenia w cyklu 
godzinowym, ale moŜe podpisać z odbiorcą umowę na dostawę produktów, które 
wymagają instalacji systemu AMR. 

Istniejąca procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej wymaga, aby 
informacja ta została wymieniona między trzema podmiotami: klientem końcowym, 
dostawcą (lub dostawcami) energii elektrycznej i lokalnym operatorem systemu 
dystrybucyjnego. Standaryzacja formatów zewnętrznych danych jest kluczowa 
w osiągnięciu szybkiej i ekonomicznie wykonalnej zmiany dostawcy energii 
elektrycznej. Formaty wymiany zewnętrznych informacji pomiędzy podmiotami są 
ujednolicone do wspólnego formatu EDIEL Wprowadzono następujące standardowe 
komunikaty wymiany zewnętrznych danych [For_99]: 

• MSCONS – komunikat do przesyłania danych o opłatach (funkcjonujący od 
01.01.1998 r.), 

• PRODAT – komunikat do przesyłania danych związanych ze zmianą dostawcy 
energii elektrycznej (funkcjonujący od 01.07.1999 r.), 

• APERAK – komunikat do potwierdzania odbioru początkowej wiadomości 
i akceptacji jej zawartości (funkcjonujący od 15.10.2002 r.). 

Od 01.01.2006 implementuje się nowy komunikat [For_05]: 

• UTILTS – komunikat do wymiany serii czasowych zawierających dane 
pomiarowe, prognozy, oszacowania, ceny, itp.  

Od 01.07.2006 r. do wymiany komunikatów EDIEL wykorzystywany jest 
protokół SMTP zamiast X.400. Zmiana ta zwiększyła bezpieczeństwo przesyłanych 
informacji i zmniejszyła koszty.  

Format ODEL/GS2 został zatwierdzony jako standardowy format wewnętrznej 
wymiany informacji. Sposób komunikacji pomiędzy terminalem danych licznika AMR 
a operatorem systemu dystrybucyjnego nie posiada obowiązkowego formatu danych, 
ale jest oparty na kilku standardach IEC takich jak DLMS lub własnych formatach 
dostawców. 

 

Przykład systemów danych wykorzystywanych w Norwegii 

PoniŜsza lista przedstawia tylko typy systemów i określa, które z nich są najczęściej 
wykorzystywane. 
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Systemy Front End 

Najbardziej rozpowszechnione systemy: AIM (Enermet); Policom; RCS250 (Elster 
Metering/ABB). Pozostałe systemy obecne na rynku: ABB Normann; Amitec; Avalon 
(Enermet); Centrapuls, Comsel; CustCom; Datagyr; DG10; EMS – Datagyr; EMS10 
(Kamstrup); ITP; Landis and Gyr Linkcom; Maxigyr; ScanMatic; Senea; Siemens; 
Turtle. 

Systemy baz danych odczytów (MVDB) 

Najbardziej rozpowszechnione systemy: MDMS (Powel ASA); Enermet; Elite MVP 
(M2C) Pozostałe systemy obecne na rynku: Active; Customer (Origin); Datagyr; 
DG10S; EBAS (ABB); EMS10 (Kamstrup); EMS10 (Landis and Gyr); Is Reading; NSP 
(ABB); Oracle; Pervasive SQKv8; Policom; Pomax; RCS250 (Elster/ABB); Riding. 

Systemy informacji dla klientów 

Najbardziej rozpowszechnione systemy: IS Customer / Albatross (Atos Origin); Elwn 
(Elis AS). 

Pozostałe systemy obecne na rynku: Elite (Meter2Cash); TietoEnator CAB/Pomax 
Customer. 

Kilku operatorów systemów dystrybucyjnych wykorzystuje inteligentne systemy 
pomiarowe we wszystkich punktach pomiarowych obszaru swojej sieci. Istnieje 
równieŜ kilka duŜych projektów wdroŜeń na określonych obszarach sieci większych 
operatorów systemu dystrybucyjnego. JednakŜe są one wykorzystywane głównie 
w celach badawczych i przygotowawczych oraz w celu nabycia odpowiedniego 
doświadczenia niezbędnego we wdraŜaniu systemów pomiarowych w skali całego 
systemu elektroenergetycznego. 

NVE przedstawiło ministerstwu zalecenie pełnego wprowadzenia inteligentnych 
systemów pomiarowych do 2013 r. jako moŜliwy nieprzekraczalny termin ich 
implementacji. NiezaleŜnie od tego powinny zostać zdefiniowane wymagania 
funkcjonalne dotyczące inteligentnych systemów pomiarowych, aby zredukować 
ryzyko dla tych operatorów systemów dystrybucyjnych, którzy inwestują w inteligentne 
systemy pomiarowe oraz aby zapewnić realizację zasadniczych korzyści. Wymagania 
funkcjonalne powinny zostać opracowane we współpracy z producentami urządzeń 
pomiarowych w bieŜącym roku. Wymagania te powinny wejść w Ŝycie z dniem 1 lipca 
2009 roku.  

Pełne wdroŜenie inteligentnych systemów pomiarowych powinno zostać 
sfinansowane z istniejącego budŜetu operatorów systemów dystrybucyjnych. Tak więc 
nowe liczniki będą traktowane na równi z innymi inwestycjami. Po wprowadzeniu 
rozliczenia w cyklu godzinowym dla klientów końcowych z rocznym zuŜyciem 
wyŜszym niŜ 100 000 kWh, około 60 % całkowitego zuŜycia energii w Norwegii jest 
rozliczane w cyklu godzinowym. Około 4 % wszystkich istniejących punktów 
pomiarowych (w sumie 2,5 mln) jest rozliczane w cyklu godzinowym [Ola_05]. 
Aktualna dyskusja dotycząca implementacji systemów AMR/AMM dla całego rynku 
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energii elektrycznej skupia się na implementacji rozliczenia w cyklu godzinowym dla 
wszystkich odbiorców. Nadal nie ma całkowitej zgody jeŜeli chodzi o pokrycie kosztów 
inwestycji. Jesienią 2005 została przeprowadzona ankieta pośród norweskich 
operatorów systemów dystrybucyjnych. Na ankietę odpowiedziało 113 ze 130, co 
stanowiło 86,9 % ankietowanych operatorów systemu dystrybucyjnego. 10 operatorów 
sytemu z 113 przeprowadziło implementację systemu AMR/AMM w swojej sieci na 
duŜą skalę, a dodatkowo 18 (z 113) miało takie plany. W ankiecie pytano operatorów 
systemów dystrybucyjnych o preferowaną rozdzielczość czasową dla róŜnych grup 
klientów końcowych. Najczęściej uzyskiwanymi odpowiedziami było rozliczenia 
w cyklu godzinowym i tygodniowym Rozliczenie godzinowe wybierano, aby 
„zestandaryzować” wszystkich klientów, którzy mają zainstalowaną technologię 
AMR/AMM (niezaleŜnie od ich rocznego zuŜycia). Z drugiej strony, rozliczenie 
w cyklu tygodniowym wybierano, aby posiadać informacje o odczytach odpowiadające 
moŜliwości tygodniowych zmian dostawcy energii elektrycznej oraz zapewnić 
okresowe odczyty liczników mniejszych klientów.  

Koszty systemów AMR/AMM są zaleŜne od róŜnych czynników, do których naleŜą 
między innymi: 

− rodzaj technologii, 

− czynniki geograficzne (gęstość zaludnienia), 

− róŜnice pomiędzy operatorami systemu dystrybucyjnego (procedura nabywania 
i kompetencje w negocjacjach z dostawcami). 

Aktualnie dostawcy energii elektrycznej w większości przypadków nie płacą 
operatorom systemów dystrybucyjnych za przekazywanie danych pomiarowych. 
Większość dostawców energii elektrycznej korzysta jedynie z danych pomiarowych, 
które, zgodnie z przepisami, operatorzy systemów dystrybucyjnych mają obowiązek 
przekazywać dostawcom energii elektrycznej. W ankiecie przeprowadzonej przez 
norweskiego regulatora w czerwcu 2002 roku 28 % dostawców energii elektrycznej 
(z 92 przedsiębiorstw) nawiązało współpracę z operatorem systemu dystrybucyjnego 
chcąc wykorzystać moŜliwości uŜycia systemu AMR/AMM jako podstawę do 
opracowywania nowych produktów. KaŜde z tych przedsiębiorstw było w pewien 
sposób powiązane z operatorem systemu dystrybucyjnego – jako właściciel lub 
koncern. 

Norweskie przedsiębiorstwa energetyczne wskazują, Ŝe jednym z głównych 
powodów dobrowolnej instalacji inteligentnych systemów pomiarowych jest 
zmniejszenie rachunków oraz redukcja kosztów odczytu [ESM_07, Kär_05]. 

 
 Holandia 

W Holandii za instalację i wymianę liczników odpowiedzialne są firmy 
dystrybuujące energię elektryczną. Są ich właścicielami i zajmują się ich utrzymaniem. 
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Zajmują się takŜe udostępnianiem zebranych danych pomiarowych firmom trzecim. 
Sprzedawcy detaliczni są odpowiedzialni za zbieranie danych pomiarowych, do tego 
celu mogą wynająć podwykonawców.  

Klienci mogą decydować kto, poza operatorem systemu dystrybucyjnego 
i sprzedawcą detalicznym, ma dostęp do ich danych pomiarowych, które mogą zostać 
wykorzystane w celach komercyjnych. 

W Holandii odczyty są wykonywane głównie przez firmy specjalizujące się 
w odczytach liczników. Dla małych odbiorców (mniej niŜ 3 x 80 A) liczniki są 
odczytywane co najmniej raz na rok. Odczyt moŜe zostać wykonany przez klienta, ale 
raz na trzy lata odczyt musi zostać wykonany przez pracowników firmy wykonującej 
pomiary. Dla większych klientów odczyt licznika powinien być wykonywany raz 
w miesiącu.  

Ministerstwo gospodarki przedstawiło następujące priorytety, które powinny 
zostać zrealizowane podczas procesu liberalizacji rynku energii elektrycznej: 

− gwarancja prawa wyboru sprzedawcy dla odbiorców, 

− stymulowanie oszczędności energii, 

− otwarcie rynku dla firm trzecich, które mogłyby zaproponować usługi zarządzania 
danymi. 

Bazując na powyŜszych załoŜeniach ministerstwo zaproponowało plan wymiany 
liczników. Początek wymiany zaplanowano na sierpień 2008 roku. Wymiana powinna 
zostać zakończona w ciągu 6 lat, kiedy wszystkie gospodarstwa domowe (13 milionów 
odbiorców) będą posiadać liczniki nowego typu. Opracowanie modelu rynku dla tego 
planu jest wspólnym przedsięwzięciem m.in. operatorów, ministerstwa gospodarki 
i firm odpowiedzialnych za odczyty. Dodatkowo, aby zmotywować wszystkie te firmy, 
rząd powinien podjąć stosowne kroki w celu zapewnienia łatwej wymiany danych 
i urządzeń. Dlatego powstający plan dodatkowo będzie zawierał specyfikację 
minimalnych wymagań i standardy techniczne instalowanych liczników (standardy te 
oznaczono jako NTA 8130). Posiadając dobrze opracowany standard i brak przeszkód 
we włączeniu się w wymianę liczników i infrastruktury poszczególne firmy będą 
bardziej skłonne do inwestycji. 

Wartość wszystkich kosztów związanych z inwestycjami, utrzymaniem 
i kosztami operacyjnymi wskazuje, Ŝe ich zwrot potrwa od 10 do 12 lat. Początkowo 
planowano, Ŝe za wymianę liczników u najmniejszych, indywidualnych odbiorców 
zapłacą sami odbiorcy. W 2006 roku minister gospodarki ogłosił, Ŝe odpowiedzialnymi 
za wymianę liczników dla tej części klientów chce uczynić operatorów systemu 
dystrybucyjnego, których w Holandii jest około dwudziestu. 

Zaplanowana jest zmiana ustawy przez ministerstwo gospodarki, a takŜe 
modyfikacja regulacji taryf przez regulatora. Regulacja taryf ma zapobiegać zawyŜaniu 
kosztów w taryfach przez dostawców, którzy płacąc za wymianę liczników chcieliby 
osiągnąć szybki zwrot inwestycji. Dzięki temu odbiorcy końcowi nie powinni ponieść 
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Ŝadnych dodatkowych kosztów w porównaniu do bieŜących opłat średnich, które 
ponoszą teraz. 

Firma Delta ogłosiła kilka miesięcy temu rozpoczęcie pilotaŜowego programu 
wymiany liczników (będzie to faza poprzedzająca standard NTA 8130) w Nisse, 
w prowincji Zeeland. Test ma obejmować 260 gospodarstw domowych, które zostaną 
wyposaŜone w liczniki gazu, wody i energii elektrycznej od róŜnych dostawców. 
Wykorzystane zostanie takŜe rozwiązanie zarządzania informacją pomiarową 
opracowane przez firmę Netinium (Netinium Meter Information Manager – MIM). 
Produkt ten będzie odgrywał główną rolę podczas testu – będzie zarządzał licznikami, 
zbierał dane, umoŜliwiał bezpieczny dostęp do danych, a takŜe udostępniał dodatkowe 
usługi takie jak wystawianie rachunków, przełączanie dostawcy oraz zdalne załączanie 
i odłączanie. 

Faza poprzedzająca wprowadzenie standardu NTA 8130 została opracowana po 
to, aby wypróbować róŜne technologie komunikacyjne (włączając transmisję poprzez 
sieć elektroenergetyczną oraz sieć przewodową opracowaną przez firmę Delta) oraz 
sprzęt pochodzący od róŜnych dostawców np. Iskraemeco, Sagem, Flonidan i Actaris. 
Analiza wyników tego wdroŜenia pozwoliła lepiej ocenić koszty i przychody 
wynikające z wymiany liczników. 

Z wyników analizy przychodów i strat porównującej dwie sytuacje, przed i po 
wymianie liczników oraz potrzebnej infrastruktury, wynika, Ŝe wprowadzenie nowej 
technologii jest jak najbardziej opłacalne.  

Oszczędności wynikające z wdroŜenia całego projektu, w przypadku 
dziesięcioletniego procesu wymiany w sytuacji, w której 40 % komunikacji będzie się 
odbywało za pośrednictwem sieci elektroenergetycznej, 40 % przez Internet i tylko 
20 % przez sieć GSM, zostały oszacowane na około 1,2 miliarda euro. Największa 
część kosztów to zakup i instalacja nowych liczników i infrastruktury oraz miesięczne 
wystawianie faktur. Dodatkowymi kosztami są tutaj instalacja i wdraŜanie komunikacji 
z licznikami. Największe korzyści wynikają przede wszystkim z moŜliwości łatwej 
i szybkiej zmiany sprzedawcy. Dzięki temu klienci mogą zmienić sprzedawcę na 
najbardziej dla nich opłacalnego, co spowoduje zwiększenie oszczędności. Do korzyści, 
które nie dotyczą odbiorców końcowych naleŜą m.in. o wiele mniejszy koszt odczytów 
liczników oraz zmniejszona liczba reklamacji zgłaszanych przez klientów. 

Korzyści w duŜym stopniu uzaleŜnione są od warunków, na jakich zostanie 
przeprowadzona wymiana. Skrócenie czasu trwania wymiany z załoŜonych 
w analizie 10 do 5 lat zwiększa oszczędności o 200 milionów euro, przy czym jest 
o wiele trudniejsze do wykonania. Natomiast wydłuŜenie tego okresu do 20 lat 
zmniejsza koszty o 200 milionów euro. DuŜy wpływ na pozytywny bilans kosztów ma 
takŜe wybrany sposób komunikacji. Jeśli wszystkie liczniki będą uŜywały komunikacji 
za pomocą sieci PLC (sieci elektroenergetycznej), to przychody mogą wzrosnąć nawet 
do 1,5 miliarda euro. Natomiast wykorzystanie tylko i wyłącznie transmisji danych 
w sieciach telefonii komórkowej zniweluje przychody całkowicie. 
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Czynnikiem, który moŜe dodatkowo pogorszyć bilans kosztów jest 
niesystematyczna wymiana urządzeń, na przykład instalacja tylko na Ŝyczenie odbiorcy. 
Taki sposób wymiany ma bezpośredni wpływ na koszt instalacji u odbiorcy, a co za tym 
idzie całkowity koszt wymiany, który w przypadku niesystematycznej wymiany 
urządzeń wzrasta o co najmniej 25%. 

Jednym z problemów do rozwiązania jest obciąŜenie kosztami instalacji 
licznika. Korzyści z wymiany licznika w przeliczeniu na jednego odbiorcę są bardzo 
małe. Dla sporej części klientów zakup liczników będzie nieopłacalną inwestycją. 
Z drugiej strony, sprzedawca mógłby zapłacić za wymianę, ale pozostanie tutaj problem 
szybkiej zmiany sprzedawcy przez klienta. Firma, która zapłaciła za licznik będzie 
chciała zabezpieczyć się w ten sposób, aby klient, który korzysta z licznika korzystał 
z usług sprzedawcy przez określony okres czasu lub zapłacił, częściowo lub całkowicie, 
za wymianę urządzenia pomiarowego. 

Oszacowania kosztów i strat generalnie pokazują, Ŝe bezpośrednie oszczędności 
dla sprzedawców energii elektrycznej nie przewyŜszą kosztów poniesionych w czasie 
wymiany. NaleŜy natomiast zwrócić uwagę na oszczędności pośrednie, wynikające ze 
zmniejszonego zapotrzebowania na energię elektryczną czy moŜliwości łatwiejszego 
zarządzania infrastrukturą pomiarową. Biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki 
wymiana liczników na urządzenia zgodne z wymaganiami SM jest opłacalna, ale rząd 
powinien podjąć działania mające na celu zachęcenie dostawców do wymiany 
liczników. 

Powodem rozpoczęcia wymiany liczników jest wcielenie w Ŝycie planu 
ministerstwa gospodarki mającego na celu redukcję zuŜycia energii (plan powstał przy 
współpracy z regulatorem energii, sprzedawcami, firmami wykonującymi pomiary oraz 
dystrybutorami energii elektrycznej). Za wymianę liczników płacić będą dystrybutorzy 
energii elektrycznej. Wymiana liczników została zaplanowana na sierpień 2008 roku, 
ma potrwać 6 lat. Zostanie zapoczątkowana wprowadzeniem przez rząd obowiązku 
zachowania minimalnego standardu inteligentnych systemów pomiarowych 
u odbiorców energii elektrycznej [Sid_06, Sma_07a, Mor_07, Kes_08, ESM_07]. 

 

 Szwecja 

Od 1 lipca 2009 wszystkie punkty pomiarowe (około 6 mln) powinny być 
rozliczane w cyklu miesięcznym na podstawie rzeczywistego zuŜycia energii. Odczyty 
te będą równieŜ wykorzystywane, gdy odbiorca końcowy przeprowadzi się lub zmieni 
swojego dostawcę energii elektrycznej. 

Koszty rozliczenia zuŜycia energii elektrycznej w cyklu miesięcznym będą 
głównie dotyczyć operatora systemu dystrybucyjnego, poprzez inwestycję w systemy 
rozliczeń w cyklu miesięcznym i ich utrzymanie. Szwedzka Agencja Energetyczna 
(Swedish Energy Agency) oszacowała koszty inwestycji w system zapewniający 
realizację rozliczeń w cyklu miesięcznym na około 1,2 miliarda euro. Koszty 
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inwestycji, zgodnie z ankietą wyniosą około 200 euro na punkt pomiarowy. Do tej 
kwoty naleŜy dodać koszty operacyjne wynoszące około 5 euro rocznie. Rząd uznał za 
odpowiednie, aby te podmioty, które będą czerpać korzyści z tej inwestycji, równieŜ 
zapłaciły odpowiednią rekompensatę. Jedną z moŜliwości wykonania tego zadania jest 
dołączenie części kosztów rozliczenia w cyklu miesięcznym do ocen finansowych taryf 
sieciowych [Mån_03].  

Operatorzy systemu dystrybucyjnego są odpowiedzialiy za urządzenia 
pomiarowe, dokładność realizowanych przez nich pomiarów, funkcjonowanie 
i konserwację. Operatorzy systemu dystrybucyjnego odpowiedzialni są równieŜ za 
zbieranie i sporządzanie raportów o odczytach oraz za obliczanie i sporządzanie raportu 
o udziałach w profilu obciąŜenia. Dane pomiarowe powinny być sporządzane 
w standardowym czasie szwedzkim (nie stosuje się letnich/zmian czasu) [Han_05]. 

Operator systemu dystrybucyjnego podejmuje decyzję, jaki licznik zostanie 
zainstalowany u klienta końcowego. JeŜeli uŜytkownik końcowy ze zuŜyciem niŜszym 
niŜ wartość graniczna dla odpowiedniego profilu, wymaga rozliczenia w cyklu 
godzinowym, operator systemu dystrybucyjnego ma prawo do pobrania opłaty za tą 
usługę. Koszt odczytu wskazań licznika jest wliczony do taryfy sieciowej. JeŜeli 
odiorca końcowy decyduje się bardziej rozszerzenia funkcjonalności w stosunku do 
obowiązującej w danej grupie odbiorców, przedsiębiorstwo dystrybucyjne moŜe 
obciąŜyć kosztami takiego odbiorcę.  

Operator systemu dystrybucyjnego moŜe powierzyć prawo własności liczników, 
odczyty oraz sporządzanie raportów innej firmie jako podwykonawcy, aby ta zbierała 
informacje o odczytach i sporządzała raporty, nie zwalnia to jednak operatora systemu 
dystrybucyjnego od odpowiedzialności za powierzone innym podmiotom zadania. 
Odpowiedzialność pomiędzy operatorem systemu dystrybucyjnego a firmą realizującą 
czynności związane z wykonywaniem pomiarów jest regulowana warunkami 
zawieranej umowy. Powierzanie obowiązku wykonywania odczytów innym firmom jest 
praktyką stosunkowo częstą. Przykładem moŜe być operator systemu dystrybucyjnego – 
EON, z największą liczbą klientów w Szwecji, który jest właścicielem wszystkich 
liczników, ale odczytami zajmuje się podwykonawca. 

Zewnętrzna wymiana danych w Szwecji jest oparta na formacie EDIEL, zgodnie 
z wymaganiami narodowego regulatora – Svenska Kraftnät. Wykorzystanie EDIEL 
rozpoczęto w styczniu 1996 r. po deregulacji szwedzkiego rynku energii. Svenska 
Kraftnät odpowiada równieŜ za koordynację i rozwój formatu EDIEL w Szwecji. 
Istnieje około 300 uŜytkowników tego formatu, a rocznie za pomocą protokołu SMTP 
przesyłanych jest ponad 10 milionów komunikatów.  

Przykład systemów danych wykorzystywanych w Szwecji 

PoniŜsza lista przedstawia tylko typy systemów i określa, które z nich są najczęściej 
wykorzystywane [Kär_05]. 

Systemy Front End 
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Najbardziej rozpowszechnione systemy: Sabel and V-store – około 35 wdroŜeń kaŜdego 
z systemów.  

Pozostałe systemy obecne na rynku: SAP, CAB by Tieto Enator, Lettra by WM Data, 
AIM (Enermet) i Elegance. 

Systemy baz danych odczytów (MVDB) 

Najbardziej rozpowszechnione systemy: MDMS (Powel ASA), V-store (WM Data), 
EDM (Tieto Enator), SAP, Enermet. 

Inne systemy: Generis (Process Vision). 

Systemy informacji dla klientów 

Najbardziej rozpowszechnione systemy: K-plus (V-store Connected). 

Pozostałe systemy obecne na rynku: Kaskad (Sabel-Connected) i SAP (SAP lub 
Sabel-Connected). 

Aktualnie, zgodnie z ustawą elektroenergetyczną, punkty pomiarowe 
wyposaŜone w zabezpieczenia przekraczające wartość 63 A lub cechujące się zuŜyciem 
energii elektrycznej powyŜej 135 kW muszą być rozliczane w cyklu godzinowym 
[Han_05]. UŜytkownicy końcowi tego typu płacą za rozliczenie w cyklu godzinowym 
poprzez taryfę sieciową.  

Po deregulacji szwedzkiego rynku energii, odbiorcy końcowi mogą dowolnie 
wybrać swojego dostawcę energii elektrycznej. Początkowo zmiana dostawcy energii 
elektrycznej wymagała rozliczania zuŜycia energii w cyklu godzinowym. 
Z powodu wysokich kosztów związanych z tego typu rozliczeniem, tylko kilku 
klientów zmieniło swoich dostawców energii elektrycznej. Od 1 listopada 1999 r. 
rozliczenie w cyklu godzinowym nie jest wymagane do zmiany dostawcy energii 
elektrycznej.  

W kwietniu 2005 r. około 500 000 odbiorców miało zainstalowane systemy 
AMR/AMM [Ola_05]. Szwecja planuje wymianę wszystkich liczników na inteligentne 
urządzenia pomiarowe do 2009 roku. Szwedzki rząd poinformował parlament, Ŝe 
zamierza wprowadzić specjalne przepisy wymagające stosowanie rozliczeń w cyklu 
miesięcznym (zamiast cyklu rocznego). W związku z wymaganiem dotyczącym 
realizacji rozliczeń w cyklu godzinowym dla wszystkich odbiorców od 1 lipca 2009 r. 
[Sup_05], kilku operatorów systemu dystrybucyjnego skupia się na wdraŜaniu 
technologii AMR/AMM, poniewaŜ wizyty u kaŜdego klienta końcowego co miesiąc są 
zbyt kosztowne. Ze względu na niewielki wzrost kosztów rozliczenia w cyklu 
godzinowym i rozliczenia w cyklu miesięcznym, kilku operatorów systemu 
dystrybucyjnego wprowadza rozliczenia w cyklu godzinowym dla wszystkich klientów. 
Koszt wdroŜenia systemów AMR/AMM ponoszą operatorzy systemów 
dystrybucyjnych. Głównym tego powodem jest przygotowanie na przyszłość i być 
moŜe nowe wymagania dotyczące przeprowadzania odczytów. Innym waŜnym 
powodem wzrostu zainteresowania wprowadzenia rozliczenia w cyklu godzinowym jest 
fakt, Ŝe sama technologia stała się bardziej dojrzała i odpowiednio bardziej niezawodna 
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w porównaniu do wcześniejszych liczników, których stosowanie powodowało problemy 
w pozyskiwaniu danych pomiarowych. 

W oparciu o wymaganie rozliczenia w cyklu miesięcznym zuŜycia energii 
elektrycznej, kilku szwedzkich operatorów systemów dystrybucyjnych współpracuje 
w kwestiach dotyczących rozliczenia w cyklu miesięcznym. Współpraca ta została 
nazwana SAMS – Svenska Mätsamarbetet i reprezentuje więcej niŜ 1,1 mln odbiorców 
końcowych. 

SAMS postawiono następujące cele: 

− zorientowany na uŜytkownika rozwój technologii, niezaleŜny od dostawcy 
sprzętu, 

− ustalenie wspólnych podstaw wiedzy (rezygnacja ze szkolenia konsultantów), 
− wspólne wykorzystanie zasobów (funkcjonowanie w dni wolne, wspólne zasoby 

części zapasowych, instalacje itp.), 
− korzyści wynikające z połączenia – konkurencyjne ceny, mocniejszy partner 

negocjacyjny. 

SAMS zawarł porozumienie ze sprzedawcą otwartego, niezaleŜnego od 
technologii i sprzętu, systemu front-end zbierającego odczyty w cyklu godzinowym 
i miesięcznym. System ten zastąpi wszystkie inne zaleŜne od producentów systemy.  

SAMS zawarł równieŜ porozumienie z czterema dostawcami sprzętu dla 
klientów rozliczanych w cyklu godzinowym. 

Analiza inwestycji przeprowadzona dla Mälarenergi Elnät AB4, zaprezentowana 
w [Ben_04], przedstawia róŜne oceny dotyczące spełnienia przez systemy AMR/AMM 
nowych wymagań dotyczących rozliczenia w cyklu godzinowym i miesięcznym. 
W analizie ocenie poddano pytania kiedy tego typu inwestycja powinna zostać 
przeprowadzona, czy firma powinna przeprowadzić projekt sama, czy teŜ zaangaŜować 
firmę zewnętrzną, jaki system (lub systemy) AMR powinien zostać wybrany i jakie są 
koszty całego systemu AMR/AMM. 

Wyniki analizy wskazują, Ŝe Mälarenegi zainwestuje 5 – 8 milionów SEK 
(około 0,5 – 0,8 mln euro) rocznie podczas całego projektu (15 lat). Główną część 
inwestycji stanowi sprzęt (50 %). Znaczące są równieŜ koszty logistyczne (25 %) oraz 
utrzymania i konserwacji (20 %). Oszacowany koszt inwestycji to 1500 – 1950 SEK 
(około 180 – 220 euro) na punkt pomiarowy, w zaleŜności od wybranych systemów 
AMR/AMM. 

Potrzeba wyŜszej dokładności rozliczeń była główną przyczyną wprowadzenia 
inteligentnych systemów pomiarowych. Krótko po deregulacji rynku energii 
elektrycznej, ceny energii wzrosły, a grupy konsumentów mocno krytykowały rachunki 
za energię elektryczną – rachunki były niejasne i niedokładne. Szwecja od lipca 
2009 r. wprowadzi wymaganie prawne rozliczenia wskazań wszystkich liczników 
energii elektrycznej w cyklu miesięcznym. Najwydajniejszym sposobem sprostania 
temu wymaganiu przez firmy dystrybucyjne jest inwestycja w technologię zdalnego 
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odczytu liczników. RównieŜ troska o środowisko naturalne jest jedną z głównych 
przyczyn oszczędzania energii w Szwecji i poszukiwania nowych narzędzi mogących 
wspomóc realizację tego celu. 

 

Testowe wdroŜenie inteligentnych systemów pomiarowych w Szwecji – wpływ na 
zachowanie klienta 

Podczas zimy w 2003 i 2004 roku Market Design Research Programme During 
(www.marketdesign.se) przedstawił efekty konfrontacji gospodarstw domowych 
ogrzewanych elektrycznie z cenami energii elektrycznej osiągającymi w godzinach 
szczytu cenę w zakresie 300 – 1000 EUR/MWh. Celem przedsięwzięcia była analiza 
wraŜliwości krajowych klientów. Wcześniejsze próby wskazały, Ŝe wraŜliwość 
gospodarstw domowych na cenę energii elektrycznej jest niewielka. JednakŜe próby te 
były przeprowadzane ze znacznie mniejszymi róŜnicami cenowymi niŜ skrajne poziomy 
cen spodziewane w przyszłości podczas godzin szczytu.  

Próby przeprowadzone pierwszej zimy z lokalną firmą dystrybucyjną Skånska 
Energi przyniosły bardzo interesujące wyniki, więc próba została rozszerzona na 
kolejny sezon zimowy z dodatkowymi klientami Skånska Energi. W projekcie wzięła 
udział równieŜ firma dystrybucyjna Vallentuna Energi. W sumie podczas sezonów 
zimowych 2004/2005 brało udział 53 klientów firmy Skånska Energi oraz 40 klientów 
firmy Vallentuna Energi. 

Dla prób został zaprojektowany specjalny cennik. Cennik pozwalał dostawcy 
energii stosować wyŜsze ceny energii elektrycznej przez maksimum 40 godzin. Przez 
resztę roku klient otrzymywał rachunki oparte o standardową cenę. WyŜsze ceny 
energii kształtowały się w granicach 300 – 1000 EUR za MWh. Do klienta było 
wysyłane powiadomienie za pomocą wiadomości tekstowej lub e-mail na dzień przed 
okresem obowiązywania wyŜszej ceny. Wszyscy klienci w obszarach dostaw byli juŜ 
wcześniej rozliczani w cyklu godzinowym. 

Cennik został tak skonstruowany, aby zachować neutralność kosztów 
w porównaniu ze zwykłym cennikiem, jeśli klient nie podejmie Ŝadnej akcji. JeŜeli zaś 
klient weźmie pod uwagę odczyty i zmieni swoje zachowania oraz przyzwyczajenia, 
wówczas rachunek za energię elektryczną będzie niŜszy. Na przykład z Skånska Energi 
klient mógł zaoszczędzić 140 EUR rocznie, jeŜeli zuŜycie energii było zmniejszone 
o 70 % podczas godzin obowiązywania wysokiej ceny. W próbach przeprowadzonych 
przez Vallentuna Energi zimą 2004/2005, obiecany poziom oszczędności został 
obniŜony do 100 EUR rocznie, aby zbadać zainteresowanie klienta nawet niŜszym 
poziomem oszczędności.  

Wraz z umową klientowi dano wskazówki, w jaki sposób czasowo zmniejszyć 
zuŜycie energii elektrycznej oraz jakie odczyty są odpowiednie w zaleŜności od 
systemu ogrzewania. Wyniki techniczne, ankiety i wyczerpujące wywiady pokazały 
jednoznaczny i spójny obraz, Ŝe klienci ogólnie rzecz biorąc wykazują znaczne 
zainteresowanie, zdolności i wytrwałość w redukcji zuŜycia energii podczas okresów 
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wysokich cen. ObciąŜenie zostało zmniejszone średnio o nie mniej niŜ 50 % w okresach 
obowiązywania wysokich cen energii elektrycznej.  

Innym waŜnym wnioskiem wynikającym z projektu jest to, Ŝe rezultaty uzyskano bez 
potrzeby instalacji jakiejkolwiek technologii po stronie klienta (klienci juŜ posiadali 
sprzęt niezbędny do rozliczenia w cyklu godzinowym). 

Wyniki pokazują równieŜ ogromne podobieństwo uzyskanych rezultatów 
w obydwu okresach zimowych.  

Przeprowadzone wywiady mogą zostać podsumowane w następujących 
punktach: 

− wyniki przeprowadzenia projektu moŜna uznać za pomyślne, 
− motywy realizacji przedsięwzięcia są róŜne:  

• względy ekonomiczne, 
• ochrona środowiska naturalnego,  
• redukcja zuŜycie energii, 

− nie traktowano wpływania na zmianę zuŜycia jako dokuczliwego lub 
czasochłonnego, 

− nie doświadczono Ŝadnych powaŜnych wad dotyczących redukcji zuŜycia 
energii elektrycznej, 

− poziom zysków nie był taki istotny, ale to, Ŝe moŜna było zrobić coś 
korzystnego dla środowiska, 

− mimo Ŝe nie było wiadomo ile dokładnie zaoszczędzono, uŜytkownicy byli 
zadowoleni z przeprowadzonego przedsięwzięcia, 

− kontynuację tego typu taryf przyjmowano pozytywnie, 
− w gospodarstwach domowych wyraŜono gotowość do sfinansowania i instalacji 

pewnej formy wyposaŜenia kontrolnego z własnych środków, 
− nie zauwaŜono Ŝadnych przeciwwskazań do zastosowania tego typu 

przedsięwzięcia na wielką skalę. 

Uzyskane pozytywne wyniki ankiet pozwalają przypuszczać, Ŝe ten segment 
klientów oferuje potencjalną elastyczność zapotrzebowania. Szczytowe 
zapotrzebowanie domów ogrzewanych energią elektryczną stanowi około jedną trzecią 
całkowitego szczytowego zapotrzebowania w Szwecji. 

Doświadczenie z Market Design Programme pokazuje, Ŝe rozliczenie w cyklu 
godzinowym wraz z odpowiednimi taryfami moŜe poprawić elastyczność ceny 
zapotrzebowania na rynku i dzięki temu wnieść istotny wkład w bezpieczeństwo 
dostaw, jak równieŜ funkcjonowanie rynku energii elektrycznej. 

W toku są równieŜ negocjacje z organizacjami konsumentów, których celem jest 
wprowadzenie przekazywania rachunków miesięcznych opartych na rzeczywistych 
odczytach liczników. Głównym celem z prawnego punktu widzenia jest oszczędność 
energii. Spodziewana oszczędność szacowana jest na poziomie od 1 do 2 %. Co więcej, 
zyski, takie jak uproszczona zmiana sprzedawców energii elektrycznej, są równieŜ 
dostrzegane na poziomie strukturalnym zliberalizowanego rynku energii elektrycznej. 



Raport I Projektu: Wzmocnienie nadzoru regulatora nad sektorem energii 

 Strona 249 

Analiza kosztów i zysków pokazuje roczną nadwyŜkę około 60 mln euro, co 
oznacza, Ŝe ilościowe (społeczne) korzyści są większe niŜ koszty  

Ogólnie rzecz biorąc, wyniki analizy kosztów i zysków przeprowadzone 
w Szwecji i Holandii są podobne. RównieŜ w Szwecji podmiotami, dla których korzyści 
są największe okazały się gospodarstwa domowe, podczas gdy przedsiębiorstwa 
przeprowadzające odczyty będą musiały zmierzyć się z kosztami inwestycji (w Szwecji 
są nimi operatorzy systemu dystrybucyjnego). Jednak w Szwecji dla określonych 
operatorów systemu dystrybucyjnego, koszty i korzyści zbilansują się nawzajem, 
poniewaŜ w bieŜącej sytuacji koszty ręcznego odczytu są wysokie ze względu na 
rozproszenie geograficzne klientów (rzadko zaludnione obszary wiejskie) [Kär_05, 
Sma_07a, Rec_05]. 

 
 Dania 

Duński model rynku obowiązujący od 1 stycznia 2003 zapewnia, Ŝe wszyscy 
klienci (około 3 milionów) mają moŜliwość łatwego wyboru swojego dostawcy energii 
elektrycznej. Od 1 stycznia 2003 r. rozliczenie w cyklu godzinowym było 
obowiązkowym wymaganiem dla punktów pomiarowych z rocznym zuŜyciem 
przewyŜszającym 200 000 kWh. Z dniem 1 stycznia 2005 r. limit ten został obniŜony 
do 100 000 kWh rocznie. Dzięki temu około 9 000 nowych klientów (punktów 
pomiarowych) zostało wyposaŜonych w urządzenia pozwalające na dokonywanie 
rozliczeń w cyklu godzinowym. Aktualnie ponad 30 000 klientów rozliczanych jest 
w cyklu godzinowym i zuŜywa około 48 % całkowitej energii. 

Obowiązkowe wymagania narzucają wdroŜenie takich liczników urządzeń 
pomiarowych, które spełnią wymaganie pomiaru z częstotliwością co jedną godzinę dla 
odbiorców ze zuŜyciem przewyŜszającym 100 000 kWh rocznie. Instalacja systemów 
AMR/AMM jest dobrowolna, a obowiązkowe wymagania są nadal przedmiotem oceny. 

Operatorzy systemów dystrybucyjnych mają pozwolenie na dalsze zmniejszenie 
obowiązujących poziomów dla rozliczenia w cyklu godzinowym, jeŜeli tylko firma 
moŜe zaoferować usługę na całym obszarze działania swojej sieci, a usługa ta moŜe być 
nadal obsługiwana przez elektroniczne przełączenie w sposób prosty i bezpieczny. 
W dalszej perspektywie wszystkie punkty pomiarowe mogą podlegać rozliczeniu 
w cyklu godzinowym. Pierwszym krokiem moŜe być obniŜenie poziomu zuŜycia dla 
rozliczenia w cyklu godzinowym. 

Dla klientów bez rozliczenia godzinowego początkowe koszty i koszty 
operacyjne systemu pomiarowego są aktualnie zbyt wysokie w porównaniu do 
potencjalnych korzyści związanych z dostępem do rynku z rozliczeniem w cyklu 
godzinowym. 

NaleŜy jednak podkreślić, Ŝe kaŜdy ma wolny dostęp do usługi rozliczenia 
w cyklu godzinowym. KaŜdy odbiorca, który jest objęty wspólnym standardowym 
profilem moŜe na początku wybrać, czy punkt pomiarowy powinien zostać zmieniony 
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na rozliczany na podstawie wskazań układu pomiarowego w cyklu godzinowym za 
stosowną opłatą na rzecz operatora system dystrybucyjnego. 

Liczniki mogą być odczytywane ręcznie lub przy uŜyciu technologii 
AMR/AMM. Istnieje równieŜ moŜliwość odczytu licznika osobiście przez klienta. 
W takim przypadku klient dostarcza odczyty licznika na wypełnionej karcie licznika 
(pocztą), głosowo (telefonicznie) lub poprzez Internet. W takim przypadku roczne 
koszty dla przedsiębiorstwa oscylują na poziomie 10 euro na klienta. Operator systemu 
dystrybucyjnego jest właścicielem liczników i ponosi koszty liczników, ich odczytu jak 
równieŜ zmiany dostawcy. W przypadku zmiany dostawcy następuje automatyczny 
elektroniczny transfer informacji bez Ŝadnych kosztów dla klienta. Tak więc klienci 
zmieniający dostawcę korzystają na tym, Ŝe ich koszty są ponoszone przez wszystkich 
uŜytkowników bezpośrednio w taryfie. 

System AMR/AMM wymaga inwestycji i instalacji nowych liczników jak 
równieŜ oprogramowania. WdraŜanie systemu tego typu wynika z potrzeb 
poszczególnych operatorów systemów dystrybucyjnych. Zarządzanie danymi 
(weryfikacja, usuwanie błędów i przechowywanie w bazie danych) generuje znaczne 
koszty. W przypadku gdy klient (ze zuŜyciem poniŜej 100 000 kWh) wyraŜa chęć 
posiadania rozliczenia godzinnego, zobowiązany jest do wniesienia dodatkowej rocznej 
opłaty, porównując 5 operatorów systemu dystrybucyjnego, opłata ta znacznie się róŜni 
i kształtuje się na poziomie od 57 do 433 euro rocznie, średnio 197 euro. Nie jest rzeczą 
oczywistą, Ŝe klient posiada darmowy dostęp do danych na temat odczytu licznika 
zbieranych przez operatora systemu dystrybucyjnego. W Danii klient moŜe mieć dostęp 
do tych danych za pośrednictwem platformy internetowej (login, hasło). Usługa ta jest 
dostarczana po wniesieniu miesięcznej lub rocznej opłaty. Dostawcy, przeprowadzający 
badania rynku, muszą otrzymać informacje o odczytach licznika od klienta 
w przypadku, gdy chcą przedstawić szczegółową ofertę. 

Maksymalny czas wysłania danych/informacji o odczytach licznika to 5 tygodni. 
JeŜeli operator systemu dystrybucyjnego nie jest zdolny do wysłania wartości odczytów 
w ciągu 5 tygodni, musi wysłać oszacowaną wartość zuŜycia. 

Wymiana danych odbywa się w formacie Ediel (wersja 2.0 2004), jednak 
EDIFACT jest zastępowany przez ebiX. Komunikaty Ediel nie są juŜ dalej rozwijane, 
ale utrzymanie istniejących komunikatów nadal występuje w podgrupie ebiX. Nowe 
instalacje wykonywane są przy uŜyciu ebiX. UŜycie ebiX ma na celu rozwój 
i standaryzację uŜycia elektronicznej wymiany informacji w przemyśle energetycznym 
w Europie. EbiX zaspokaja potrzeby zarówna sprzedawców hurtowych jak 
i detalicznych. 

W Danii stosowane jest połączenie komunikatów Ediel i ebiX: 

− wartości mierzone są przesyłanie przy uŜyciu MSCONS, 

− informacje na temat przełączenia dostawcy przesyłane są przy uŜyciu 
komunikatów ebiX, 
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− zamiast komunikatów PRODAT wykorzystywane są UTILMD i UTILTS, 

− komunikat APERAK jest uŜywany z kilkoma rozszerzeniami w porównaniu do 
standardu Ediel, 

− komunikaty EDIFACT są przesyłane przy uŜyciu protokołu SMTP. 

 

Przykłady systemów danych wykorzystywanych w Danii [Kär_05]: 

Systemy Front End 

Enermet (Avalon i inne), Kamstrup (EMS10 i inne), Landis+Gyr and Policom. 

Systemy baz danych wartości mierzonych (Metered Value Database - MVDB) są 
w wielu przypadkach dołączone do systemu informacji dla klienta (Customer 
Information System – CIS) 

EDM i EncorePlus (Tietoenator) 

System informacji dla klientów 

Change (Powell), FlexCommerce i FlexSkabelon (EG Utility), CIS (SAP), 
Saldoafregning (SonLinc), CAB (Tietoenator) 

Raportowanie przez klienta informacji na temat rocznego zuŜycia energii 
elektrycznej jest standardem dla gospodarstw domowych. Internet oraz telefoniczne 
systemy raportowania są często uŜywane jako uzupełnienie do raportowania pocztą. 
Sześć firm zdecydowało się na inwestycję w systemy AMR/AMM, co odpowiada 13 % 
całkowitej liczby liczników (w Danii istnieje około 2 624 300 gospodarstw domowych). 
Wiele firm planuje równieŜ podobne projekty. Planowana jest wymiana 13 % 
dotychczas uŜywanych liczników na inteligentne systemy pomiarowe do 2010 roku. 

Pomiar zuŜycia energii co godzinę jest wykonywany u wszystkich klientów 
w kilku największych duńskich przedsiębiorstwach energetycznych: NESA (około 
500 000 klientów – instalacje przeprowadzane są stopniowo i powinny zostać 
zakończone w roku 2010) oraz Sydvest Energi (156 000 klientów, którzy zostali 
wyposaŜenie w nowe liczniki z końcem 2007 roku). W Energi Fyn Net A/S 
zdecydowano się na instalację systemów AMR/AMM dla wszystkich 83 000 klientów 
do roku 2012. Kilka przedsiębiorstw podąŜa w tym samym kierunku, jak na przykład 
Odense Energi – zainstalowano nowe liczniki w 6 000 mieszkań. 

Ze względu na wymagania obsługi informacji uzyskanych z pomiarów, wszyscy 
klienci powinni posiadać nowe liczniki w odpowiednich ramach czasowych. 
Przedsiębiorstwa mogą dokonać tych przyszłych inwestycji wcześniej poprzez 
wprowadzenie systemów AMR/AMM w ciągu następnych pięciu lat. 

W przyszłości, gdy rynek energetyczny będzie oparty na zuŜyciu godzinowym, 
rozliczenie godzinowe zuŜycia energii elektrycznej sprosta potrzebom naliczania opłat. 
Przyszłe wprowadzenie na rynek energii elektrycznej odpowiedzi na zapotrzebowanie 
na energię w określonych interwałach czasowych, wymaga moŜliwości wysyłania 
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sygnałów kontrolnych dla oddzielnych obciąŜeń jak równieŜ oddzielnego zapisu 
godzinowego zuŜycia dla tych obciąŜeń  

Systemy pomiarowe stają się tańsze. Jednak to, Ŝe oprogramowanie do 
zarządzania danymi będzie coraz tańsze, nie jest juŜ do końca pewne, poniewaŜ liczba 
danych pomiarowych ogromnie się zwiększy.  

Zrzeszenie przedsiębiorstw energetycznych, Danish Energy, jako cel postawiło 
sobie instalację systemów AMR (z rozliczeniem godzinowym) u wszystkich 
uŜytkowników końcowych do roku 2014. Inwestycje w liczniki są pokrywane przez 
przedsiębiorstwa energetyczne. Przedsiębiorstwa są dokładnie kontrolowane przez 
władze. Inwestycje muszą być dokonywane w zgodzie z istniejącymi przepisami 
gospodarczymi.  

Przełączanie dostawcy jest oparte na automatycznym elektronicznym transferze 
informacji. Napotkano kilka problemów związanych z technicznym wdroŜeniem. 
Zostały zaobserwowane następujące problemy (wg DERA – Danish Energy Regulatory 
Authority): 

− problemy komunikacyjne pomiędzy róŜnymi systemami IT (róŜnice 
w oprogramowaniu) uŜywanymi przez róŜne przedsiębiorstwa, 

− w niektórych przypadkach informacje docierały z opóźnieniem ze względu na 
nieporozumienia związane z wymaganiami technicznymi., 

− pokonywanie problemów technicznych często zajmowało dodatkowy czas 
i powodowało, Ŝe wymiana informacji były wykonywana ręcznie. 

BieŜący stan informacji na temat odczytów dla przedsiębiorstw energetycznych jest 
następujący: 

− 68 % informacji jest poprawna, 

− 10 % jest błędna, 

− brakuje 22 %. 

Raport, przygotowany przez Fisher & Lorenz dla DERA na temat powodów braku 
informacji na temat zuŜycia jak równieŜ powodów błędów w informacjach o zuŜyciu od 
operatorów systemu dystrybucyjnego, wskazuje następujące główne problemy: 

− niewystarczająca wiedza na temat systemów IT, 

− niedostateczna priorytet dla zadania, 

− błędy w systemach IT, 

− niejasne raporty przepisów rynkowych, 

− brak spójności w zarządzaniu rynkiem. 

Jako główny bodziec wprowadzenia inteligentnych systemów pomiarowych 
wymienia się oszczędność energii, poniewaŜ w Danii duŜą rolę odgrywa efektywne 
wykorzystanie energii i działalność na rzecz jej poszanowania. Pozostałe przyczyny 
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wprowadzania inteligentnych systemów pomiarowych: 

− wysoki podatek od energii wprowadzony przez rząd, 

− dokładne rachunki (i mniej skarg od klientów), 

− wprowadzenie wartościowych funkcji dla klientów, 

− dokładniejsze informacje o klientach, 

− niŜszy koszt przeprowadzanych odczytów, 

− optymalizacja systemu dystrybucyjnego, zapobieganie kradzieŜom [Kär_05, 
Sma_07a, Rec_05, For_05].  

 
 Finlandia 

W Finlandii istnieje około 3,1 miliona punktów pomiarowych. Niewielka liczba 
punktów pomiarowych jest podłączona do sieci wysokiego napięcia i podlega 
rozliczeniu w cyklu godzinowym. Inne podłączone są do sieci dystrybucyjnej. 
Niewielka liczba punktów, dla których dokonywane są rozliczenia zuŜycia energii 
elektrycznej (wzmacniacze telewizji kablowej itp.) nie jest wyposaŜona w liczniki. 
Rozliczenie tych punktów jest oparte na znajomości stałej mocy odbiorników (zwykle 
mniejszej niŜ 1 kW) oraz liczby godzin, przez które są one uŜytkowane.  

Klienci końcowi mogą dowolnie wybrać swojego dostawcę energii elektrycznej 
oraz umowę detaliczną na dostawę energii elektrycznej. Klienci posiadający 
zabezpieczenia przedlicznikowe powyŜej 3 x 63 A muszą rozliczać się w cyklu 
godzinowym, jeŜeli chcą kupić energię elektryczną od konkurujących sprzedawców 
detalicznych. Klienci, których zabezpieczenia przelicznikowe są nie większe niŜ 
3 x 63 A mogą kupić energię elektryczną od dowolnego dostawcy bez Ŝadnych 
dodatkowych kosztów, ale są ograniczeni do mocy opartej na krzywej obciąŜenia 
określonej na podstawie spłat salda rachunku. Klient zmieniający dostawcę w ciągu 
okresu krótszego niŜ 12 miesięcy od ostatniego przełączenia jest zobowiązany ponieść 
koszty odczytu licznika zdefiniowane przez operatora systemu dystrybucyjnego. 
Dotyczy to klientów 3 x 63A i mniejszych. Bardzo rzadko zdarza się, by w przypadku 
małych klientów, zmiana dostawcy występowała częściej niŜ raz w roku.  

Liczba punktów pomiarowych posiadających zabezpieczenia główne o prądzie 
nominalnym powyŜej 3 x 63 A wynosi około 54 000 (całkowite zuŜycie energii 
elektrycznej 6 TWh rocznie). Około 27 000 z nich jest rozliczana na podstawie 
odczytów godzinnych (4,5 TWh rocznie). 

Oszacowano, Ŝe około 25 % istniejących liczników powinno zostać 
wymieniona, poniewaŜ jest juŜ przestarzała. Szacuje się, Ŝe około 500 000 punktów 
pomiarowych było podłączonych do systemów AMR/AMM w Finlandii w 2006. To 
niewiele ponad 18 % ze wszystkich istniejących punktów pomiarowych (w sumie 3,1 
mln). Liczba ta zwiększa się jednak bardzo szybko z powodu wielu projektów 
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AMR/AMM. Kilku głównych Fińskich operatorów systemów dystrybucyjnych, 
włączając Vattenfall, E.ON, Fortum i innych, juŜ zatwierdziło lub testuje duŜe projekty 
AMR i AMM. W 2007 roku Vattenfall zainstalował 330 000 inteligentnych systemów 
pomiarowych w obszarze swojego działania. Dane pomiarowe pochodzące z tych 
liczników są transmitowane za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej. Liczniki 
umoŜliwiają zdalne załączanie i odłączanie odbiorców komunalno-bytowych. Główny 
koszt instalacji systemów AMR/AMM pokrywają operatorzy systemów 
dystrybucyjnych. Klienci pokrywają jedynie koszt związany z instalacją oraz obsługą 
i utrzymaniem licznika. Instalacja systemów AMR/AMM jest dobrowolna. 
Obowiązkowa instalacja systemów AMM/AMR jest nadal przedmiotem oceny. 
Głównym powodem wprowadzenia przez operatorów systemów dystrybucyjnych 
systemów AMR/AMM jest wymaganie rozliczenia w cyklu godzinowym klientów 
z zabezpieczeniem głównym powyŜej 3 x 63 A. Korzyścią wprowadzenia systemów 
AMR/AMM, z punktu widzenia operatora systemu dystrybucyjnego, jest obniŜenie 
kosztów odczytu liczników oraz poprawa obsługi klientów. 

RównieŜ przez firmę Fortum został rozpoczęty projekt wdroŜenia systemu 
AMM dla wszystkich klientów. System został zaimplementowany w fazach od 2006 
roku w Szwecji, gdzie Fortum posiada 850 000 klientów sieci dystrybucyjnej. 
W kolejnej fazie system zaczęto rozszerzać na pozostałych 500 000 klientów 
w Finlandii, Norwegii i Estonii. W Finlandii system AMM powinien funkcjonować 
w pełni w 2009 r.  

Zgodnie z ankietą, która została przeprowadzona przez VTT w 2004 r., 65 % 
ankietowanych operatorów systemu dystrybucyjnego ma zamiar wprowadzić systemy 
AMR dla wszystkich klientów do 2016 r. 

Operator systemu dystrybucyjnego jest odpowiedzialny za wszystkie urządzenia 
pomiarowe potrzebne do sprzedaŜy detalicznej i dystrybucji energii elektrycznej. 
Oznacza to, Ŝe operator sieci dystrybucyjnej nabywa, jest właścicielem i instaluje sprzęt 
jak równieŜ sprawdza go i konserwuje. Operator sieci dystrybucyjnej jest równieŜ 
odpowiedzialny za dostarczanie danych pomiarowych do róŜnych podmiotów na rynku. 
Inne firmy mogą w imieniu operatora systemu dystrybucyjnego przeprowadzać 
odczyty, ale to operator sieci dystrybucyjnej jest nadal za nie odpowiedzialny. RównieŜ 
klient ma prawo do kupna i moŜe być właścicielem urządzeń pomiarowych, jeŜeli tylko 
te urządzenia spełniają wymagania techniczne operatora systemu dystrybucyjnego. 

Punkty pomiarowe z zabezpieczeniem głównym powyŜej 3 x 63 A muszą być 
rozliczane w cyklu godzinowym. JeŜeli jednak odbiorca nie Ŝyczy sobie, rozliczenie 
w cyklu godzinowym nie jest wymagane dla tych punktów pomiarowych, dla których 
energia elektryczna jest nabywana na podstawie warunków związanych 
z obowiązkiem dostarczania energii przez sprzedawcę detalicznego, jeŜeli umowa 
zastosowana do danego punktu pomiarowego została podpisana przed 1 stycznia 2005 
roku lub jeŜeli zuŜycie w danym punkcie pomiarowym jest nie większe niŜ 5 000 kWh 
rocznie.  
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JeŜeli konsument chce zmiany usługi na opartą na rozliczeniu w cyklu 
godzinowym, musi pokryć koszt realizacji rozliczeń godzinowych zdefiniowany przez 
operatora systemu dystrybucyjnego. Rozporządzenie dotyczące rynku energii 
elektrycznej wskazuje, Ŝe koszt ten powinien być tak mały, jak to tylko moŜliwe, 
zarówno dla odbiorców jak równieŜ dla sprzedawców detalicznych. Brak jest jednak 
ustalonej dokładnej górnej granicy tych kosztów. 

Koszty rozliczenia w cyklu godzinowym są pokrywane przez specjalną opłatę 
określaną przez operatora systemu dystrybucyjnego. Na tą opłatę składa się zakup lub 
wypoŜyczenie licznika i zarządzanie nim. Ceny tego rozliczenia róŜnią się znacznie 
w zaleŜności od operatora systemu dystrybucyjnego. Średnie stawki dla klienta 
końcowego systemu pomiarowego opartego na rozliczeniu w cyklu godzinowym są 
następujące: instalacja i programowanie – 150 euro za punkt pomiarowy, utrzymanie 
licznika (zawierające wypoŜyczenie urządzeń pomiarowych) – 210 euro za punkt 
pomiarowy rocznie. 

W większości punktów pomiarowych rozliczanych w cyklu godzinowym 
uŜywane są urządzenia Enermet's MT. Większość z tych punktów naleŜy do klientów 
przemysłowych, a zdalny odczyt pomiędzy klientem i operatorem systemu 
dystrybucyjnego jest oparty na komunikacji typu punkt-punkt. Według operatorów 
systemu dystrybucyjnego koszt inwestycji w tego typu punkt pomiarowy (dla 
odbiorców komercyjnych przyłączonych na WN) oparty na rozliczeniu w cyklu 
godzinowym wynosi 1000 euro a koszty operacyjne z nim związane wynoszą 120 euro 
rocznie. 

JeŜeli konsument potrzebuje informacji o odczytywanych wartościach w czasie 
rzeczywistym (informacje na temat mocy czynnej i biernej oraz momenty 
monitorowania okresów szczytowego zapotrzebowania) dla swojego systemu 
zarządzania energią, podlegają one dodatkowej opłacie wynoszącej od 20 do 60 euro 
rocznie. Niektórzy operatorzy systemu dystrybucyjnego pobierają opłaty będące jedynie 
kosztem podłączenia urządzenia pomiarowego do systemu zarządzania energią 
elektryczną. 

Deregulacja rynku energii zwiększyła liczbę informacji, które muszą być 
obsługiwane i przesyłane pomiędzy róŜnymi podmiotami. Systemy danych stają się 
coraz bardziej skomplikowane i podatne na usterki. Kluczową sprawą jest posiadanie 
potrzebnych danych pozbawionych błędów i na czas. Systemy muszą równieŜ potrafić 
pracować z niepoprawnymi danymi, co jest wielkim wyzwaniem dla projektantów 
systemu.  

Opis elementów rynku i ich systemów danych dotyczących rynku energii 
elektrycznej pokazano na rys. 6.1 (wspólny dla Finlandii, Danii, Norwegii i Szwecji). 

Połączenia i wymiana danych opisana jest tylko na poziomie ogólnym. Obecnie 
systemy są bardziej zintegrowane i róŜne systemy tego samego operatora nie są jasno 
odseparowane. Istnieją sprzedawcy, którzy nie posiadają własnego oprogramowania, ale 
są jedynie integratorami systemów. Na przykład system informacji o odbiorcy CIS (ang. 
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Customer Information System) i baza danych odczytów MVDB (ang. Metered Values 
Database) mogą znajdować się w tej samej aplikacji programowej. 

Integracja wewnętrznych systemów przedsiębiorstwa stanowi duŜe wyzwanie, 
poniewaŜ istnieje tylko kilka znormalizowanych interfejsów. Prawie za kaŜdym razem 
instalacja nowego systemu wymaga wiele pracy integratorskiej. Interfejsy są oparte 
głównie na własnych rozwiązaniach producentów. Sytuacja ta jest równieŜ trudna, 
poniewaŜ pojemność danych kaŜdego z interfejsów jest w pewnym stopniu inna. 

 

Rys. 6.1. Schemat systemu wymiany informacji funkcjonującego w Finlandii, 
Danii, Norwegii i Szwecji) [Kär_05]. 

 

Standard komunikacyjny Ediel (EDIFACT) jest uŜywany w Finlandii od 1997 
roku. Komunikacja Ediel łączy róŜne podmioty (dostawcę, operatora systemu 
dystrybucyjnego, przedsiębiorstwa odpowiedzialne za rozliczenia, sprzedawców 
i operatora systemu komunikacyjnego) ze sobą. Minister ds. handlu i przemysłu wydał 
rozporządzenie, które stwierdza, Ŝe wymiana danych o odczytach licznika 
i rozliczeniach salda powinna odbywać się za pomocą komunikatów MSCONCS.D96A 
zatwierdzonych przez Ediel Nordic Forum zgodnie z ich implementacją w wersji 2.3 
oraz raportem zatwierdzonym przez oddział Finnish Energy Industries 
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– Energiateollisuusry (wcześniej Sener). 

Wymiana komunikatów Ediel odbywa się z wykorzystaniem protokołu FTP 
i usług EDI oferowanych przez dwóch dostawców. BieŜąca praktyka jest dość droga, 
szczególnie dla małych podmiotów. Aktualnie nie ma planów wymiany bieŜąco 
wykorzystywanego systemu. Istnieją zalecenia ujednolicenia nazewnictwa obiektów. 
Nazewnictwo jest nadal dość róŜne i nazwy obiektów nie zawsze są unikatowe. Na 
przykład w przypadku nazewnictwa punktu pomiarowego klienta, gdzie punkty 
pomiarowe są identyfikowane za pomocą nazwy określonej przez operatora.  

Przykłady systemów danych dostępnych w Finlandii 

W Finlandii istnieje kilku dostawców systemów danych i integratorów systemów. 
PoniŜsza lista przedstawia dostawców wykorzystywanych systemów jak równieŜ 
systemów dostępnych na rynku. 

Systemy Front End 

Enermet, Ista (ADD Grup, Turtle), Kamstrup A/S, Landis+Gyr, Oy Comsel System Ab. 

Systemy baz danych odczytów (MVDB) 

Generis (Process Vision), EDM (Tietoenator), Tyko (Enease). 

Systemy informacji dla klientów 

Forum/Asterix (Tietoenator, Tekla, Tietosavo), CCC Ellarex (CCC), Kolibri For Axapta 
(WM-Data), Siemens, Novo APM. 

Finlandia planuje osiągnąć 60 % instalacji inteligentnych systemów 
pomiarowych w 2015 roku.  

Od końca 2007 roku pomiar zuŜycia wszystkich klientów sieci firmy Vattenfall 
(360 000 konsumentów) odbywa się zdalnie. Vattenfall i TeliaSonera Finland zawarły 
obszerne długoterminowe porozumienie o współpracy. Zgodnie z zawartym 
porozumieniem, TeliaSonera będzie instalować nowe liczniki energii elektrycznej 
u fińskich klientów sieci Vattenfall i będzie odpowiedzialna za usługę odczytu opartą na 
modemie GSM, utrzymanie systemu oraz inne funkcje związane z systemem. 
Porozumienie zostało zawarte na 15 lat, a wartość kontraktu to około 100 mln euro 
(około 280 euro na punkt pomiarowy). 

Firma E.ON Finland miała do jesieni 2005 roku około 28 000 punktów AMR 
w Espoo. Następnym krokiem było zwiększenie punktów AMR/AMM do 40 000. 
W Joensuu do 2009 roku wszyscy klienci E.ON będą posiadać liczniki współpracujące 
z systemem AMR/AMM.  

Kainuun Energia posiada około 30 000 klientów wyposaŜonych w liczniki typu 
AMR/AMM, a wszyscy pozostali klienci będą posiadać tego typu liczniki do końca 
2008 roku. 

Helsingin Energia posiada zainstalowanych około 25 000 punktów AMR/AMM 
od końca 2006 roku. W 2007 w kolejnym kroku zainstalowano AMR/AMM dla całego 
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obszaru Helsinek (więcej niŜ 300 000 punktów).  

RównieŜ inni operatorzy systemu dystrybucyjnego inwestują lub planują 
inwestycje w duŜe systemy AMR/AMM – m.in. Turku Energia (23 000 punktów 
pomiarowych), Tampereen Sähkölaitos (125 000 punktów pomiarowych do 2010 roku), 
Valkeakosken Energia (11 500 punktów pomiarowych). 

System AMR/AMM przynosi wiele korzyści klientom, którzy chcą uniknąć 
rachunków za energię elektryczną opartych na oszacowanym zuŜyciu. Klienci mają 
równieŜ moŜliwość dostosowania swojego zuŜycia zgodnie z bieŜącą ceną. 

Inne przyczyny wprowadzania inteligentnych systemów pomiarowych w Finlandii: 

− wysoki podatek od energii wprowadzony przez rząd, 

− dokładne rachunki (i mniej skarg klientów), 

− wprowadzenie wartościowych funkcji dla klientów, 

− dokładniejsze informacje o klientach, 

− niŜszy koszt przeprowadzanych odczytów, 

− optymalizacja systemu dystrybucyjnego, zapobieganie kradzieŜom [Aut_05, 
Kär_05, Rec_05]. 

 

 Podsumowanie  

W większości omawianych krajów nie ma obowiązku stosowania systemów 
AMR/AMM. Potrzeba ich instalacji związana jest głównie z wymaganiem rozliczania 
odbiorców (wszystkich lub odpowiednio zdefiniowanych grup) w stosunkowo 
niewielkim interwale czasowym (np. rozliczanie w cyklu miesięcznym), co pociąga za 
sobą znaczne koszty tak częstego odczytu liczników bądź teŜ z obowiązku stosowania 
rozliczeń godzinowych. Idealnym rozwiązaniem jest więc wdroŜenie systemu 
AMR/AMM. Stąd duŜe zainteresowanie realizacją tego rodzaju systemów 
pomiarowych. Wyjątkiem są Włochy i Holandia, gdzie zdefiniowano, 
z wykorzystaniem odpowiednich regulacji prawnych, minimalny standard 
inteligentnych systemów pomiarowych u odbiorców energii elektrycznej i obowiązek 
instalacji inteligentnych systemów pomiarowych oraz Norwegia, gdzie wymagania te są 
w trakcie przygotowania i mają wejść w Ŝycie w lipcu 2009 roku, a rekomendowany, 
nieprzekraczalny termin pełnego wdroŜenia inteligentnych systemów pomiarowych 
w tym kraju ustalono na rok 2013. 

Koszt instalacji inteligentnych systemów pomiarowych ponoszą głównie 
operatorzy systemów dystrybucyjnych. W przypadku gdy klient nie naleŜy do grupy 
odbiorców, których rozliczanie wymaga instalacji inteligentnych systemów 
pomiarowych lub rozliczania w Ŝądanym przez klienta interwale czasowym, operator 
systemu dystrybucyjnego moŜe pobrać opłatę stanowiącą koszt instalacji i obsługi 
licznika będącego elementem systemu AMR/AMM. Istnieje równieŜ moŜliwość zakupu 
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urządzeń pomiarowych przez samego klienta, jeŜeli tylko spełniają one minimalne 
wymagania techniczne określone przez operatora systemu dystrybucyjnego. 

W krajach, gdzie istnieje obowiązek instalacji systemów AMR/AMM (Włochy, 
Holandia) lub wprowadzenie takiego obowiązku jest głęboko rozwaŜane (Wielka 
Brytania), stosuje się dodatkowo przepisy wspomagające tempo realizacji procesu 
wymiany urządzeń pomiarowych. W Wielkiej Brytanii rozwaŜa się wprowadzenie 
obowiązkowej wymiany w ciągu dziesięciu lat. We Włoszech na operatorów systemów 
dystrybucyjnych nakładane są kary, jeŜeli nie uzyskano minimalnej liczby instalacji 
liczników elektronicznych, określonej przez regulatora.  

Generalnie w przypadku większości krajów, korzyści dla operatorów systemów 
dystrybucyjnych z instalacji inteligentnych systemów pomiarowych przewyŜszają 
koszty ich wdroŜenia. 

Krajami, w których zaistniały określone okoliczności dla wprowadzenia 
inteligentnych systemów pomiarowych są: 

• Włochy, gdzie pojawiły się warunki do wprowadzenia inteligentnych systemów 
pomiarowych przez ENEL (zabezpieczenie przed kradzieŜami, przygotowanie 
na pojawienie się na rynku energii elektrycznej konkurencji, zwrot części 
kosztów przez regulatora). Jednym z głównych powodów było równieŜ 
ograniczenie szczytowego zuŜycia energii, prowadzące do poprawy 
bezpieczeństwa dostaw energii; 

• Szwecja, gdzie rozliczenie zuŜycia w cyklu miesięcznym pociągnęło za sobą 
konieczność automatyzacji odczytów i wprowadzenie inteligentnych systemów 
pomiarowych. Istniejące systemy AMR w wielu przypadkach zmieniane są na 
systemy AMM, ze względu na rozsądny stosunek korzyści do kosztów 
wynikających z instalacji systemów tego typu; 

• Dania, gdzie zdecydowano się na instalację systemów AMR/AMM ze względu 
na oszczędność energii; 

W przypadku wszystkich omówionych krajów dodatkowymi czynnikami 
sprzyjającymi wdroŜeniu inteligentnych systemów pomiarowych są: 

• moŜliwość sporządzania dokładniejszych rachunków na podstawie 
rzeczywistych danych pomiarowych oraz ograniczenie postępowań 
reklamacyjnych, 

• moŜliwość zaproponowania klientom nowych produktów, 

• poprawa efektywności uŜytkowania energii elektrycznej, 

• ograniczenie kosztu dokonywania odczytów liczników, 

• zapobieganie kradzieŜom i optymalizacja systemu dystrybucyjnego. 
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7. Opis dostępnych rozwiązań technologicznych w zakresie systemów pomiaru, 
zdalnej akwizycji oraz zarządzania danymi pomiarowymi, urządzeniami 
pomiarowymi oraz infrastruktur ą komunikacyjną 

 
Opis systemów pomiarowych, zdalnej akwizycji oraz zarządzania danymi 

pomiarowymi, urządzeniami pomiarowymi oraz infrastrukturą komunikacyjną został 
opracowany na podstawie dostępnych informacji technicznych oraz handlowych 
opracowanych przez poszczególnych producentów lub dostawców rozwiązań 
technicznych z zakresu inteligentnych systemów pomiarowych SM (ang. Smart 
Metering). 

Dla kaŜdego z prezentowanych rozwiązań dokonano omówienia poszczególnych 
jego elementów, w szczególności: liczników energii elektrycznej, systemu 
komunikacyjnego oraz systemu centralnego. 

PoniewaŜ częstokroć szczegółowość opisu zawartego w materiałach 
informacyjnych opracowanych przez producentów systemów typu SM nie odpowiada 
oczekiwaniom wynikającym z potrzeby realizacji sporządzanego raportu, dodatkowo do 
kaŜdego z producentów bądź przedstawicieli wysłane zostały zunifikowane ankiety 
dotyczące szczegółowego zakresu funkcjonalności poszczególnych komponentów 
systemów typu SM. 

Omówione zostały rozwiązania techniczne systemów typu SM opracowanych 
i oferowanych przez następujących producentów: 

− Actaris Measurement Systems, 

− Apator S.A., 

− Biatel S.A., 

− Elster, 

− Hawlett Packard, 

− iAd GmbH, 

− IBM, 

− Iskraemeco, 

− JM-Tronik, 

− Kamstrup, 

− Lackmann, 

− Landis Gyr, 

− Oracle, 

− Pozyton. 
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NaleŜy podkreślić, iŜ zaprezentowany powyŜej zbiór producentów i dostawców 
urządzeń pomiarowych, komunikacyjnych oraz systemów informatycznych nie 
wyszczególnia z całą pewnością wszystkich potencjalnych dostawców lub oferentów, 
mogących być zainteresowanymi uczestnictwem w budowie inteligentnego systemu 
pomiarowego w naszym kraju. Katalog wymienionych przedsiębiorstw stanowi swego 
rodzaju kompromis pomiędzy opisem jak najszerszego wachlarza rozwiązań 
technicznych odnoszących się do dziedziny inteligentnych systemów pomiarowych 
a ograniczonymi ramami niniejszego opracowania. Zasadniczym celem autorów nie jest 
bowiem wskazywanie określonej oferty danego producenta bądź dostawcy jako 
wyłącznie rekomendowanej w planowanym procesie realizacji zadania budowy systemu 
pomiarowego o cechach zgodnych z rozwiązaniami typu AMM., lecz rozstrzygnięcie, 
czy zalecany przez autorów zakres funkcjonalności oczekiwanej od przyszłego systemu 
AMM nie będzie stanowił bariery ze względu na realne moŜliwości techniczne juŜ 
istniejących na rynku rozwiązań. 
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 Actaris Measurement Systems 

Firma Actaris Measurement Systems (dawniej Schlumberger) jest dostawcą 
kompletnych rozwiązań z dziedziny systemów AMR/AMM obejmujących urządzenia 
pomiarowe, komunikacyjne oraz system centralny dedykowane do potrzeb rozliczeń 
energii elektrycznej, gazu wody i ciepła zarówno dla odbiorców przemysłowych, 
biznesowych oraz odbiorców komunalnych. 

Actaris posiada liczne doświadczenia wynikające z zrealizowanych wdroŜeń 
systemów AMR/AMM zgodnych z indywidualnymi wymaganiami przedsiębiorstw 
zarówno w oparciu o systemy transmisji danych wykorzystujące technologię PLC, 
komunikację radiową oraz GPRS, między innymi dla: 

− Fortum Varme – 8 tys. liczników ciepła, PLC; 
− Gothenburg – 11 tys. liczników energii i ciepła, PLC; 
− GEAB – 10 tys. liczników energii, PLC; 
− Boo Energi – 10 tys. liczników energii; 
− Vattenfall – 100 tys. liczników energii, radio; 
− Buskerud – 3 tys. liczników energii, radio; 
− Nacka Energi – 25 tys. liczników energii, GSM/GPRS. 

Medium komunikacyjnym wykorzystywanym w rozwiązaniach firmy Actaris do 
lokalnego komunikowania się urządzeń pomiarowych jest M-Bus (opcjonalnie PLC), 
natomiast komunikacja do systemu nadrzędnego realizowana jest w oparciu 
o technologię GPRS. 

Zasadniczymi elementami wchodzącymi w skład rozwiązań systemowych 
AMR/AMM zgodnych z architekturą ACE Vantage opracowaną przez Actaris są 
następujące komponenty: 

− urządzenia pomiarowe, 
− sieć komunikacyjna realizująca zadania: 

− odczytu i sterowania urządzeniami pomiarowymi, 
− transmisja danych do systemu nadrzędnego; 
− wymiany danych między sewerami i stacjami roboczymi systemu; 

− system centralny ACE Vantage stanowiący zabezpieczone centrum awkizycji, 
archwizacji, analizy i udostępniania danych, 

− system bilingowy, 
Na rys. 7.1.1. został zaprezentowana architektura systemu ACE Vantage 

oferowanego przez firmę Actaris Measurement Systems. 
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Rys. 7.1.1. Architektura systemu ACE Vantage firmy Actaris [Act_08]. 

 

Liczniki energii elektrycznej w systemie ACE Vantage 

W systemie ACE Vantage firmy Actaris instalowane są liczniki produkowane 
równieŜ przez samą firmę Actaris. Najczęściej stosowanym typem liczników energii 
elektrycznej spełniającym wymagania wynikające z funkcjonalności systemu AMM są 
urządzenia pomiarowe typu ACE4000. 

Liczniki ACE4000 oferowane są w kilku wariantach produkcyjnych róŜniących 
się modułami komunikacyjnymi oraz przeznaczeniem samych urządzeń pomiarowych. 
Dostępne są następujące wersje liczników rodziny ACE4000: 

− ACE4000GTS  – GPRS, Trójfazowy, Samodzielny (bez M-Bus), 
− ACE4000GTMM  – GPRS, Trójfazowy, M-Bus Master, 
− ACE4000GTMS  – GPRS, Trójfazowy, M-Bus Slave, 
− ACE4000GSS  – GPRS, jednofazowy (Single), Samodzielny (bez M-Bus), 
− ACE4000GSMM  – GPRS, jednofazowy (Single), M-Bus Master, 
− ACE4000GSMS  – GPRS, jednofazowy (Single), M-Bus Slave, 
− ACE4000PTS  –  PLC, Trójfazowy, Samodzielny (bez M-Bus), 
− ACE4000PSS  –  PLC, jednofazowy (Single), Samodzielny (bez M-Bus), 
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Podstawowe własności oraz dane techniczne liczników typu ACE4000: 

− jedno- i trójfazowe (przeznaczone dla sieci 3 lub 4 przewodowych), 
− wartość prądu znamionowego: In od 5 do 100 A (w zaleŜności od zamówienia); 
− klasa pomiaru: 2, zgodnie z IEC 61036 (opcjonalnie klasa 1), 
− opcjonalne dwa wejścia impulsowe do podłączenie innych liczników, 
− opcjonalne wyjście przekaźnikowe 6 A, 250 V (np. do zdalnego sterowanie 

odbiorem lub zdalnego odłączania wybranych odbiorów), 
− wysyłanie komunikatu do systemu centralnego w sytuacji zaniku zasilania; 
− prezentowanie większości funkcji na wyświetlaczy LCD (moŜliwość kontroli stanu 

zuŜycia energii przez odbiorcę), 
− obsługa funkcji taryfowych opartych na: 

− 16 profilach dziennych, 4 sezony i 4 typowe wzorce, 
− 4 strefach dziennych z 8 przełączeniami dziennymi, 
− rodzaju dni: roboczy, weekend 1, weekend 2, specjalne (36), 

− obsługa profili obciąŜenia: 
− przełączenie strefy o kaŜdym pełnym kwadransie (dla M-Bus o kaŜdej godzinie), 
− okresy uśredniania: 2, 3, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60, 120, 240 minut (dla M-Bus 

tylko 60, 120, 240 minut), 
− konfigurowalna liczba okresów od 0 do 65535 (domyślnie: 168, dla M-Bus: 72), 

− obsługa funkcji bilingowych: 
− odczyty rozliczeniowe: godzinowe, dzienne (domyślne dla M-Bus) lub 

miesięczne, 
− pojemność historii pomiarów: do 255 zestawów (okresów), dla M-Bus 

domyślnie 64 zestawy, 
− obsługa funkcji alarmowych (ACDM): 

− zanik fazy, 
− zanik/powrót zasilania, 
− automatyczny reset (zadziałanie watchdoga), 
− przewyŜszenie napięcia, 
− odwrócenie kierunku przepływu energii, 
− błąd pamięci nieulotnej, 
− błąd danych kalibracji. 

Dodatkowo, liczniki rodziny ACE4000 umoŜliwiają: 

− automatyczną konfigurację na obiekcie, 
− zdalną rekonfigurację, 
− zdalne sterowanie odbiorem, 
− zdalną aktualizację oprogramowania wewnętrznego, 
− posiadają zintegrowany moduł komunikacyjny, 
− obsługują SMS jako rezerwowy kanał komunikacyjny, 
− są zabezpieczone przed oddziaływaniem pola magnetycznego. 
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Na rys. 7.1.2. został zaprezentowany widok licznika energii elektrycznej typu 
ACE4000. 

 

Rys. 7.1.2. Widok licznika energii elektrycznej typu ACE4000 
firmy Actaris [Act_08]. 

 

Infrastruktura komunikacyjna 

Dwukierunkowa sieć komunikacyjna systemu AMM opracowanego przez 
Actaris Measurement Systems pomiędzy licznikami a urządzeniami nadrzędnymi 
stanowi kombinację rozwiązań technologicznych wykorzystujących technologie 
przewodowe oraz łączność GSM/GPRS. 

W przypadku zgromadzenia na niewielkim obszarze w bliskim sąsiedztwie 
wielu urządzeń pomiarowych, stosowana jest często komunikacja wykorzystująca 
magistralę M-Bus, do której, poza licznikami energii elektrycznej, mogą zostać 
przyłączone równieŜ inne urządzenia wyposaŜone w interfejs M-Bus slave – rys. 7.1.1. 
Jeden z liczników (w wersji GTMM) lub oddzielny moduł ACE4000GIU przyłączony 
do sieci M-Bus jest urządzeniem master i pełni jednocześnie funkcję bramki 
przekazującej dane do sieci GSM. W liczniku realizującym funkcję urządzenia typu 
master zainstalowany jest modem GSM/GPRS. MoŜliwe jest równieŜ zastosowanie 
komunikacji w oparciu o sieć elektroenergetyczną – PLC. 

JeŜeli urządzenia pomiarowe są od siebie oddalone, kaŜdy licznik realizuje 
samodzielną komunikację z systemem nadrzędnym poprzez sieć GSM/GPRS. MoŜliwe 
jest równieŜ dołączanie do liczników energii elektrycznej mierników innych mediów 
(woda, gaz, ciepło) wyposaŜonych w wyjścia impulsowe (liczniki ACE posiadają dwa 
wejścia impulsowe dla podłączenia mierników innych mediów). W warunkach 
normalnych liczniki komunikują się z urządzeniami nadrzędnymi wg metody push. 
Oznacza to, iŜ liczniki same nawiązują komunikację i wysyłają dane pomiarowe oraz 
pobierają parametry konfiguracyjne. Transmisja realizowana jest w prekonfigurowanym 
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oknie czasowym. Licznik w ramach przydzielonego okna czasowego ponawia próby 
nawiązania komunikacji aŜ do przekazania swoich danych. Niemniej jednak moŜliwy 
jest równieŜ odczyt i konfiguracja na Ŝądanie systemu nadrzędnego. Pojedynczy licznik 
energii elektrycznej wysyła około 2 kilobajty danych na dobę. Dane transmitowane są 
z wykorzystaniem standardu XML. 

 

System centralny ACE Vantage 

System centralny w ACE Vantage wyposaŜony jest w serwer komunikacyjny 
(ang. Communications Server), który dokonuje akwizycji danych pomiarowych 
pochodzących z urządzeń pomiarowych. 

 

Rys. 7.1.3. Budowa systemu centralnego ACE Vantage firmy Actaris [Act_08]. 
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 BIATEL S.A. 

BIATEL S.A. jest polską firma teleinformatyczna działającą na krajowym rynku 
od 1989 roku. Działalność BIATEL S.A. koncentruje się na sektorach gospodarki 
związanych z informatyką, automatyką przemysłową, telekomunikacją oraz zdalną 
transmisją i przetwarzaniem danych pomiarowych. W ramach swojej oferty posiada 
dostępne wszystkie elementy niezbędne do efektywnego i niezawodnego procesu 
akwizycji i przetwarzania danych pomiarowych i rozliczeniowych, wśród których 
wymienić naleŜy: 

− oprogramowanie – system TelWin SCADA, 
− urządzenia transmisyjne – rodzina urządzeń CellBox, 
− usługi związane z kompleksowa budowa i utrzymaniem systemów akwizycji 

i przetwarzania danych pomiarowych i rozliczeniowych. 

BIATEL S.A. posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie świadczenia 
róŜnorodnych usług na rzecz klientów sektora energetycznego (gaz, energia 
elektryczna), dla których opracowuje i wdraŜa systemy telemetrii i odczytu danych 
począwszy od 1994 r. 

 
System pomiarowy 

BIATEL S.A. nie zajmuje się produkcją liczników energii elektrycznej, lecz 
wykorzystuje we wdraŜanych systemach pomiarowych elektroniczne liczniki innych 
producentów, posiadające cyfrowe wyjścia oraz cechy pozwalające na zapewnieni 
pełnej zgodności z całym inteligentnym systemem pomiarowym. 

System pomiarowy posiada cechy zgodne z systemami AMM. Przesyłane dane 
pomiarowe pochodzące z liczników energii elektrycznej zainstalowanych u odbiorców 
są gromadzone i rejestrowane oraz udostępniane dla podsystemów wizualizacji, analizy, 
bilingowych (kredytowych oraz przedpłatowych) i innych. 

Do podstawowych cech systemu opracowanego przez BIATEL S.A.  naleŜą: 

− realizacja zdalnego odczytu danych pomiarowych pochodzących z liczników energii 
elektrycznej, 

− realizacja zadań bilingowych, 
− wsparcie trybu kredytowego oraz przedpłatowego, 
− bilansowanie zuŜycia energii, 
− diagnostyka systemu np. wykrywanie awarii liczników, koncentratorów, modułów 
− komunikacyjnych, 
− wykrywanie zdarzeń i alarmów, 
− zdalne sterowanie łącznikiem zaimplementowanym w liczniku, 
− moŜliwość indywidualnego doboru optymalnej taryfy dla odbiorcy, 
− prognozowanie zuŜycia energii, 

 



Raport I Projektu: Wzmocnienie nadzoru regulatora nad sektorem energii 

 Strona 268 

System transmisji danych 

System transmisji danych oparty jest na sterownikach komunikacyjnych 
stanowiących rodzinę urządzeń CellBOX pracujących z wykorzystaniem technologii 
transmisji danych GPRS, EDGE i HSDPA. Urządzenia CellBOX mogą być 
wykorzystywane jako autonomiczne moduły rejestrujące parametry sygnałów na 
wejściach analogowych i cyfrowych oraz integrowane w olbrzymich środowiskach 
w sektorze automatyki przemysłowej do sterowania i przesyłania danych w czasie 
rzeczywistym do stacji dyspozytorskich i jednostek wizualizacyjnych SCADA. 

Główne cechy funkcjonalne sterowników CellBOX: 

− inteligencja rozproszona połączona z autodiagnostyką, 
− pomiar wielkości cyfrowych i analogowych, 
− określanie pozycji obiektów ruchomych oraz synchronizacja czasowa – GPS, 
− akwizycja i transmisja danych z urządzeń pomiarowych, 
− moŜliwość pracy z wykorzystaniem odnawialnych źródeł zasilania – baterie 

słoneczne, 
− bezpieczna i szybka transmisja danych z wykorzystaniem GPRS, EDGE i HSDPA, 
− otwarta architektura. 

 Zaimplementowanie powyŜszych cech funkcjonalnych w sterowniku CellBOX 
stwarza moŜliwości jego zastosowania w systemach telemetrycznych, monitorowania, 
zbierania i przesyłu danych oraz sterowania. W komplecie z odpowiednim 
oprogramowaniem kaŜdy sterownik CellBOX stanowi bezprzewodowy interfejs 
człowiek-maszyna lub maszyna-maszyna – interfejs M2M (ang. man to machine, 
machine to machine interface). 

Urządzenia pomiarowe w systemie CellBOX łączone są za pośrednictwem sieci 
MODBUS do koncentratorów (do 30 liczników), a następnie dane pomiarowe 
przekazywane są do modułów komunikacyjnych CellBOX i transmitowane 
z wykorzystaniem najczęściej sieci GPRS do systemu zdalnego – rys. 7.2.1. 
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Rys. 7.2.1. Sposób przyłączania urządzeń pomiarowych 

do systemu CellBOX [Bia_08]. 
 

MoŜliwości i zastosowania CellBOX 

 
 Wśród podstawowych zastosowań wdraŜanych systemów opartych 
o rozwiązania CellBOX wymienić naleŜy: 

− zastosowania stacjonarne: 
− telemetria instalacji przemysłowych i ciągów technologicznych, głównie sieci 

wodociągowych i rurociągów gazowych oraz ciepłowniczych i paliwowych, 
− systemy AMR/AMM, 
− systemy sprzedaŜowe i płatnicze POS, 
− telemetria i sterowanie ochroną katodową rurociągów, 
− nadzór sieci oraz urządzeń energetycznych, 
− zdalny odczyt stanu liczników energii elektrycznej, wody i gazu, 
− podsystem zbierania danych do zintegrowanego systemu zarządzania 

antykryzysowego, 
− monitoring na potrzeby słuŜb ochrony mienia, 
− szybka transmisja danych i dostęp do Internetu, 

− zastosowania mobilne: 

− kontrola i zarządzanie flotą pojazdów w firmach kurierskich i transportowych,  
− monitoring listów i przesyłek kurierskich, 
− ruchome słuŜby mundurowe, 
− zdalny dostęp do centralnych baz danych. 

 
 Na rys. 7.2.2. została zaprezentowana budowa systemu komunikacyjnego 
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opartego na modułach CellBOX oraz wykorzystaniu transmisji pakietowej danych 
GPRS. Natomiast na rys. 7.2.3. przedstawiono połączenie systemu CellBOX oraz 
komunikacji danych pomiarowych do systemu centralnego w oparciu o sieć WiMAX 

 

Rys. 7.2.2. System komunikacyjny oparty na modułach CellBOX oraz wykorzystaniu 
transmisji pakietowej GPRS [Bia_08]. 

 

Rys. 7.2.3. System komunikacyjny oparty na modułach CellBOX oraz wykorzystaniu 
sieci WiMAX[Bia_08]. 
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System centralny 

Przekazywane za pośrednictwem systemu komunikacyjnego dane pomiarowe 
pochodzące z liczników energii elektrycznej są zapisywane oraz udostępniane dla 
podsystemów wizualizacji, analizy, bilingowych (kredytowych oraz przedpłatowych) na 
poziomie systemu centralnego. Pozwala on na realizację zadań diagnostycznych 
systemu np. wykrywanie awarii liczników, koncentratorów, modułów 
komunikacyjnych, zdalne odłączanie wybranych odbiorców, rejestrację zdarzeń 
i alarmów, indywidualny dobór optymalnej taryfy dla danego odbiorcy, oraz 
dokonywanie rozliczeń w trybie kredytowym oraz przedpłatowym poszczególnych 
odbiorców. 

KaŜdy z odbiorców ma zapewniony dostęp do swoich danych pomiarowych 
zarówno bieŜących oraz historycznych za pośrednictwem portalu internetowego. Na 
rys. 7.2.4. została zaprezentowana architektura systemu centralnego oferowanego przez 
BIATEL S.A. 

 

 

Rys. 7.2.4. Architektura systemu centralnego zapewniającego zdalny dostęp odbiorcom 
do ich indywidualnych danych pomiarowych oraz rozliczeniowych [Bia_08]. 

 

NaleŜy podkreślić, iŜ opracowane rozwiązania komunikacyjne bazujące na 
urządzeniach systemu komunikacyjnego CellBOX pozwalają na rozszerzenie 
oferowanego zakresu funkcjonalności o zbiór narzędzi dedykowany do nadzoru 
i monitoringu parametrów poszczególnych elementów sieci dystrybucyjnej. Na rys. 
7.2.5. przedstawiony został przykładowy widok systemu monitorowania parametrów 
sieci elektroenergetycznej. 
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Rys. 7.2.5. System CellBOX w zastosowaniu do monitorowania 
parametrów sieci elektroenergetycznej [Bia_08]. 
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 Apator S.A. 

Apator S.A. oferuje systemy zdalnego odczytu danych pomiarowych 
rejestrowanych przez licznii wody, ciepła, energii elektrycznej oraz gazu. 

Infrastruktura pomiarowo-komunikacyjna umoŜliwia zbieranie danych od 
klienta w sposób bezpieczny, pewny i w określonym trybie czasowym, a poprzez 
stosowanie powszechnie znanych standardów powinna zapewniać dodatkowo prostą 
rozbudowę i rozwój systemu. System AMR (ang. Advanced Meter Reading, Automatic 
Meter Reading) umoŜliwia przedsiębiorstwom energetycznym korzystanie 
z takich funkcji jak: róŜnicowanie taryf, sterowanie popytem (DSM), wykrywanie 
niedostarczenia energii, wykrycie kradzieŜy, optymalizację struktury sieci i działania na 
rynku energii.  

Opracowany przez Apator S.A. system typu AMR posiada następujące cechy: 

− odczyt liczników odbywa się cyklicznie (np. raz na dobę) bez bezpośredniego 
udziału osoby odczytującej stan liczydła, 

− istnieje moŜliwość dwukierunkowej transmisji danych pomiędzy licznikiem 
a systemem gromadzenia i zarządzania danymi pomiarowymi. 

 
Zastosowanie takiego rozwiązania przynosi wiele korzyści:  

− eliminuje potrzebę wchodzenia do mieszkań lokatorów w celu dokonania odczytu 
urządzeń pomiarowych:  

− poprawia to poczucie bezpieczeństwa i prywatności mieszkańców, 
− pozwala na dokonanie odczytu nawet podczas nieobecności domowników, 

− umoŜliwia odczyt wodomierzy, gazomierzy, liczników energii cieplnej 
i elektrycznej umieszczonych w trudno dostępnych miejscach, 

− skraca czas odczytu wszystkich urządzeń objętych systemem, 

− eliminuje błędy odczytu związane z czynnikiem ludzkim, 

− umoŜliwia monitorowanie róŜnych parametrów systemu, a takŜe prób ingerencji 
zewnętrznym polem magnetycznym w urządzenie pomiarowe. 

 
AMRsystem Apator 

AMRsystem Apator tworzą następujące elementy – rys. 7.3.1: 

− liczniki z modułami zdalnej komunikacji, 

− urządzenia akwizycji danych – koncentratory, 

− baza telemetryczna (system centralny AMR). 
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Rys. 7.3.1. Struktura AMRsystem Apator S.A. [Sys_07]. 

 

Komunikacja z licznikami moŜliwa jest przy wykorzystaniu niŜej opisanych 
rozwiązań komunikacyjnych. 

 

Łączność radiowa 

Jest jednym z najchętniej stosowanych sposobów transmisji danych w związku z 
wygodą jego stosowania oraz ciągłym obniŜaniem się kosztów sprzętu. Wykorzystuje 
się pasma niewymagające pozwoleń na przydział częstotliwości radiowej. Zasadniczo 
uzyskuje się zasięgi na poziomie od kilkudziesięciu (wewnątrz budynku), do kilkuset 
metrów (w terenie otwartym). Jednak w sprzyjających warunkach osiągalne są zasięgi 
nawet do kilku kilometrów. 

PLC (sieć niskiego napięcia) 

Jest to kolejny ze sposobów transmisji danych wykorzystywanych w AMRsystem 
Apator. Łączność odbywa się z zastosowaniem sieci energetycznej niskiego napięcia, 
zatem zasięg pojedynczej podsieci ograniczony jest do obszaru zasilania jednej stacji 
transformatorowej SN/nn. Zaletą jest brak kosztów przesyłu danych z tytułu 
wykorzystania nośnika uŜywanego zasadniczo do innego celu (tj. przesyłu energii 
elektrycznej). 

M-Bus 

Łączność odbywa się z wykorzystaniem skręconej pary przewodów (tzw. skrętki). Jest 
to jeden z najtańszych sposobów realizacji pomiarów w sposób zdalny z uwagi na brak 
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opłat za przesył danych, niskie koszty urządzeń i odporność na zakłócenia. 

Sieć komputerowa TCP/IP 

Ten sposób transmisji danych zyskuje na znaczeniu wraz ze spadkiem cen modułów 
sieciowych (np. konwerterów RS232C/Ethernet). Coraz powszechniejsze jest 
uwzględnianie tego typu sieci w projektach nowych inwestycji. Istnieje takŜe 
moŜliwość wykorzystania istniejącej juŜ infrastruktury (np. sieci telewizji kablowej) 
jako sieci Ethernet, co ma szczególne znaczenie w duŜych skupiskach budownictwa 
wielorodzinnego. Rozwiązanie zdalnego odczytu z wykorzystaniem sieci Ethernet 
charakteryzuje się niskim kosztem przy równoczesnej niezawodności przesyłu danych 
i moŜliwości odczytywania duŜej ilości liczników.  

GSM/GPRS 

Odczyt w systemie AMRsystem Apator, wykorzystującym do transmisji danych sieć 
GSM, realizowany jest za pomocą wewnętrznego modułu GSM zabudowanego 
w urządzeniu pomiarowym oraz bramki GSM serwera telemetrycznego. Zasadniczą 
zaletą tej formy transmisji danych jest jej praktycznie nieograniczony zasięg 
warunkowany jedynie propagacją GSM w miejscu instalacji licznika. Tę formę 
komunikacji stosuje się przede wszystkim w rejonach, gdzie odczyt danych prowadzony 
jest na mniejszą skalę, z duŜymi odległościami pomiędzy licznikami, gdzie nie znajduje 
uzasadnienia ekonomicznego lub technicznego zastosowanie innych form transmisji 
danych. 

 
�  Przewodowy system odczytu danych 

Oferowany przez Apator S.A. system wykorzystujący technologię M-Bus daje 

moŜliwość centralnego odczytu zuŜycia mediów oraz wielu innych parametrów 

uŜytkowych. Elementami tego rozwiązania są: 
1. Węzły sieci o unikatowych adresach sieciowych. 

2. Urządzenia pomiarowe z wyjściem impulsowym: 

• liczniki energii elektrycznej, 

• liczniki gazu, 

• ciepłomierze, 

• wodomierze. 

3. Koncentratory sieciowe. 

• Lokalna Stacja Danych LSD – umoŜliwiająca odczyt danych z podłączonych do 

niej węzłów sieci (max. 250). 

• Nadrzędna Stacja Danych NSD – stosowana do budowy systemów rozległych 

obejmujących więcej niŜ 250 węzłów sieci. 
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• koncentratory wejść impulsowych umoŜliwiające podłączenie do 16-u urządzeń 

z wyjściami impulsowymi. 

4. Podsystem odczytu składający się z: 

• komputera przenośnego, 

• modemu telefonii GSM wraz z komputerem centralnym klasy PC, 

• modemu telefonii przewodowej wraz z komputerem centralnym klasy PC,  

• łącza internetowego wraz z komputerem centralnym klasy PC. 

5. Elementy dodatkowe: 

• ograniczniki przepięciowe Apator, 

• puszki rozgałęźne, 

• wzmacniacze sygnału M-Bus. 

 

�  Bezprzewodowy system odczytu danych 

Podstawowym elementem systemu jest moduł mikroprocesorowego licznika 
impulsów WRF-N/WRF-P/CRF-P wyposaŜony w radiowy układ nadawczo-odbiorczy. 
Pracuje on na częstotliwości 433,92MHz. PoniewaŜ układ elektroniczny powinien 
umoŜliwiać jak najdłuŜszą pracę bez wymiany baterii, odbiornik radiowy w module 
włączany jest okresowo na kilkadziesiąt milisekund. Odebranie ustalonego wzorca 
z modułu IRF stacji bazowej (modułu inkasenckiego) uaktywnia procedurę odpowiedzi 
(wysłania stanu liczydła). Takie rozwiązanie zapewnia długi okres pracy urządzeń 
pomiarowych systemu bez konieczności wymiany baterii zasilających. Moduły radiowe 
WRF-N/WRF-P/CRF-P identyfikowane są w systemie na podstawie numeru 
fabrycznego urządzenia, z którym współpracują. Istnieje równieŜ moŜliwość 
przypisania im numeru sieciowego. Obydwa numery oraz stała impulsowania urządzeń 
wpisywane są na etapie konfiguracji systemu drogą radiową za pomocą modułu 
inkasenckiego. 

 

Odczyt w systemie obchodzonym 

Podstawowym elementem systemu jest przenośny koncentrator danych oparty 
na komputerze klasy iPaq lub PSION i wyposaŜony w radiowy moduł komunikacyjny 
IRF oraz specjalne oprogramowanie zarządzające siecią urządzeń pomiarowych. 
Komunikuje się on ze wszystkimi urządzeniami, które są zarejestrowane na trasie 
odczytu i pracuje na ogólnie dostępnej częstotliwości 433,92MHz nie wymagającej 
jakichkolwiek zezwoleń. PoniewaŜ układ elektroniczny powinien umoŜliwiać jak 
najdłuŜszą pracę bez wymiany baterii, odbiornik radiowy w module włączany jest 
okresowo na kilkadziesiąt milisekund. Odebranie ustalonego wzorca z modułu IRF 
stacji bazowej (modułu inkasenckiego) uaktywnia procedurę odpowiedzi (wysłania 
stanu liczydła). Takie rozwiązanie zapewnia długi okres pracy urządzeń pomiarowych 
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systemu bez konieczności wymiany baterii zasilających. Moduły radiowe 
poszczególnych urządzeń pomiarowych identyfikowane są w systemie na podstawie ich 
numerów fabrycznych. Istnieje równieŜ moŜliwość przypisania im numeru sieciowego. 
Obydwa numery oraz stała impulsowania urządzeń wpisywane są na etapie konfiguracji 
systemu drogą radiową za pomocą modułu inkasenckiego. 

Zdalny odczyt w systemie obchodzonym umoŜliwia odczyt wszystkich urządzeń 
systemu znajdujących się w zasięgu zestawu inkasenckiego. W praktyce oznacza to 
zasięg w terenie otwartym do 150 – 200 m. Dane z odczytów przechowywane są 
w pamięci komputera przenośnego. Następnie mogą być one przesłane do komputera 
PC za pośrednictwem gniazda RS 232 lub LIF-PFS do dalszego przetwarzania. 

 

Odczyt automatyczny systemu 

Sercem systemu jest stacja bazowa umoŜliwiająca kontakt urządzeń 
pomiarowych ze światem zewnętrznym poprzez sygnał radiowy, modem telefoniczny, 
modem GSM lub ethernet. Stacja bazowa wyposaŜona jest w system zarządzania 
wszystkimi licznikami zarejestrowanymi jako urządzenia pomiarowe, dostarczające 
informacji o zuŜywanych mediach. W zaleŜności od wymagań, system taki moŜe 
obsługiwać pojedyncze media: woda, ciepło, gaz lub prąd, lub wszystkie media 
równocześnie. Stacja bazowa komunikuje się z urządzeniami za pośrednictwem 
routerów. KaŜdy z nich moŜe nawiązać łączność z dowolną liczbą urządzeń systemu 
znajdujących się w zasięgu routera (w otwartym terenie do 200 m). Kaskadowa budowa 
systemu zapewnia obsługę praktycznie dowolnej ilości liczników zarejestrowanych 
w systemie. 

Opisywane rozwiązanie zapewnia moŜliwość ciągłego dostępu do kaŜdego 
urządzenia pomiarowego w dowolnym czasie. Niewątpliwą zaletą tego rozwiązania jest 
więc moŜliwość pełnego monitoringu, otrzymywanie na bieŜąco informacji o stanach 
alarmowych np. uszkodzeniu licznika, wycieku, niskim poziomie baterii itp. 

Wykorzystując dwukierunkową transmisję danych, oprócz odczytu informacji 
z liczników, istnieje równieŜ moŜliwość zarządzania nimi w zaleŜności od wymagań 
w zaleŜności od rodzaju medium. 

 

Liczniki z modułami zdalnej komunikacji 

Są to liczniki wyposaŜone w odpowiedni moduł komunikacyjny, który 
umoŜliwia nawiązanie połączenia z koncentratorem w celu odbierania poleceń 
przygotowanych w systemie nadrzędnym, jak równieŜ przekazywania danych 
odczytowych oraz stanów statusowych licznika. Moduły licznika umoŜliwiają 
dwustronną komunikację. 

W ramach AMRsystem Apator oferowane liczniki do bezpośrednich pomiarów 
energii elektrycznej czynnej i biernej typu LEW 101-R i LEW 301-R. Licznik 
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wyposaŜony jest w rejestrator mocy maksymalnej Pmax oraz dwukierunkowy radiowy 
moduł komunikacyjny, który umoŜliwia zdalny odczyt, jak równieŜ zdalne zarządzanie 
licznikiem. 

Moduł radiowy wraz z anteną zabudowany jest wewnątrz licznika i stanowi jego 
integralną część. Dzięki takiemu rozwiązaniu ograniczone są moŜliwości 
niezamierzonych manipulacji, jak teŜ powstania uszkodzeń anteny. Liczniki 
LEW 101-R i LEW 301-R po odpowiednim skonfigurowaniu są gotowe do współpracy 
z systemem zdalnego odczytu AMRsystem Apator. Liczniki bezpośrednio komunikują 
się z koncentratorem (stacjonarnym lub mobilnym), poprzez który dane trafiają do 
systemu nadrzędnego. Poprzez koncentratory liczniki mogą być odczytywane, jak 
równieŜ moŜliwe jest zdalne sterowanie wewnętrznym stycznikiem, jeśli zajdzie taka 
potrzeba. Komunikacja odbywa się poprzez tor radiowy dla ogólnodostępnych pasm 
częstotliwości 433MHz lub 868MHz z mocą emisyjną niewymagającą jakichkolwiek 
pozwoleń eksploatacyjnych, co znacznie upraszcza procedury zarządzania siecią 
AMRsystem Apator. Praktyczny zasięg odczytu licznika zaleŜy głównie od gęstości 
zabudowy i ukształtowania terenu. Największe tłumienie sygnału występuje w 
miejscach o duŜej gęstości zabudowy (w miastach), gdzie betonowe ściany znacznie 
ograniczają zasięg. Zwiększenie zasięgu transmisji jest moŜliwe poprzez zastosowanie 
w urządzeniach odczytowych anten o lepszych parametrach. Drogą radiową z licznika 
moŜna odczytać szereg danych. Oprócz tego, co najbardziej istotne, czyli stanu liczydeł 
energii czynnej i biernej, odczytać moŜna takŜe inne informacje dotyczące pracy 
licznika. Przykładowa lista zdalnie odczytywanych danych: 

− stan liczydła energii czynnej, 

− stan liczydła energii biernej, 

− wartość wskaźnika Pmax (wartość, data i godzina wystąpienia itp.), 

− liczba przekroczeń mocy, 

− numer licznika, 

− stan rejestru błędów. 

Liczniki elektroniczne LEW 101-R i 301-R posiadają klawiaturę numeryczną, 
której kaŜdy klawisz kryje pewne informacje. Ponadto, klawiatura słuŜy do 
parametryzacji licznika kodami technicznymi przez słuŜby techniczne. UŜytkownik 
moŜe uŜyć klawiatury do odczytania informacji dotyczących aktualnych parametrów 
sieci oraz danych dotyczących zuŜycia energii, czyli stanów liczydeł energii (czynnej 
i biernej) oraz wartości maksymalnych mocy zarejestrowanych przez rejestrator mocy 
maksymalnej Pmax. Okresowe odczytywanie stanów liczydeł energii umoŜliwia 
kontrolowanie zuŜycia i prognozowanie rachunku za energię elektryczną. 
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Tabela 7.3.1. Parametry modułu radiowego [Sys_07]. 

Rodzaj parametru Opis 

Pasmo częstotliwości 433,05 MHz - 434,79 MHz (wykonanie 01 interfejsu) 
868,00 MHZ - 870,00 MHz (wykonanie 02 interfejsu) 

Liczba dostępnych kanałów 69 (wykonanie 01 interfejsu) 
80 (wykonanie 02 interfejsu) 

Szerokość kanału 25 kHz (wykonanie 01 i 02 interfejsu). 

Prędkość transmisji radiowej 4,8 kbit/s (wykonanie 01 i 02 interfejsu). 

Maksymalna moc emisyjna: 8 dBm (wykonanie 01 interfejsu) 
3 dBm (wykonanie 02 interfejsu) 

Czułość odbiornika toru radiowego -115 dBm (wykonanie 01 interfejsu) 
-110 dBm (wykonanie 02 interfejsu) 

Dewiacja FSK 2,4 kHz (wartość typowa dla wykonania 01 i 02 interfejsu), 

Stabilność częstotliwości +/-2,5 ppm (wartość maksymalna dla wykonania 01 i 02 interfejsu) 

Pobór prądu przez interfejs w trybie 
transmisji danych 

31 mA (wykonanie 01 interfejsu) 
33 mA (wykonanie 02 interfejsu) 

Pobór prądu przez interfejs w trybie 
nasłuchu - odbioru danych 

25 mA (wykonanie 01 interfejsu) 
26 mA (wykonanie 02 interfejsu) 

Zakres temperatury pracy od -20°C do +55°C 

Zasięg operacyjny transmisji danych 
interfejsu 

do 4 km (dla wykonania 01 interfejsu w otwartej przestrzeni 
i bez przeszkód naturalnych) 

 
Producent zapewnia, iŜ w niedalekiej przyszłości liczniki typu LEW będą 

równieŜ wyposaŜane w zewnętrzne moduły komunikacyjne wykorzystujące technikę 
PLC. Liczniki wyposaŜane w ten moduł komunikacyjny będą oznaczane typem LEW 
101-P (pomiar jednofazowy) i LEW 301-P (pomiar trójfazowy) Budowa modułu 
komunikacyjnego PLC jego oparta jest o specjalizowany układ PL3150® firmy Echelon. 
Zadaniem modułu jest przezroczysty transport danych odbieranych z sieci zasilającej do 
licznika poprzez interfejs RS232. Transmisja w sieci zasilającej odbywa się w oparciu 
o technologię LonWorks® z wykorzystaniem protokołu LonTalk® i własnej nadbudowy 
(firmy Apator) w warstwie aplikacji. Po stronie interfejsu RS232 wykorzystywany jest 
firmowy protokół komunikacyjny liczników z rodziny LEW. 
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Tabela 7.3.2. Dane techniczne liczników energii elektrycznej typu 
 LEW 101-R i LEW 301-R [Sys_07]. 

Parametr LEW 101-R LEW 301-R 

Klasa dokładności 2 dla energii czynnej, 3 dla energii biernej 

Napięcie znamionowe Un 230 V 3 x 230 V / 400 V 

Zakres napięć roboczych 0,80 do 1,15 UN 

Prąd bazowy Ib 5 A 10 A 

Prąd maksymalny Imax 40 A 100 A 

Częstotliwość znamionowa 50 Hz 

Zakres temperatur pracy od –40 do +55ºC 

Zakres temperatur przechowywania od –50 do +70ºC 

Wilgotność 90 % max 

Obudowa II klasy ochronności, ochrona przed wnikaniem pyłu i wody IP54 

Przewody 2,5...35 mm2 

Pobór mocy w torze napięciowym 1 W 3 VA 

Pobór mocy w torze prądowym 0,1 VA (dla Ib) 

Podstawowa 2560 640 Stała impulsowania 
licznika imp/kWh Wysoka 40960 20480 

Optozłącze (IEC 1107) 19200 bps 

Wyświetlacz LED 

Czas uśredniania mocy maksymalnej 1 ÷ 30 minut (skok 1 minuta) 

Zamykanie okresów rozliczania automatyczne, dowolny dzień miesiąca, pamięć ostatnich 3 
miesięcy 

Zliczanie zaników napięcia; przeciąŜeń 65535 przypadków 

Rejestr zdarzeń ostatnie 102 zdarzenia (rodzaj i czas wystąpienia) 

Ilość taryf (cen energii) 16 (moŜliwość pracy jedno- i wielotaryfowej) 

Ilość typów dni i tygodni (sezonów) po 8 

Ilość stref czasowych w ciągu doby 8 (ustawianych z dokładnością 1 minuty) 

Dokładność wewnętrznego zegara nie gorsza niŜ 1 sekunda /dobę (przy 20ºC IEC 1038) 

Obsługa czasu zimowego/letniego automatyczna 

Bateryjne podtrzymanie pracy zegara 5 lat bez zasilania sieciowego (IEC 1038) 

Ilość cyfr w kodzie 20 

Ilość kodów moŜliwych do wprowadzenia nieograniczona 

Wewnętrzny stycznik tak 

Wymiary wg PN-74/E-88004 i DIN 43857 128 x 198 x 50 mm 180 x 221 x 90 mm 

Masa 0,8 kg 1,4 kg 

Okres obsługi gwarancyjnej 24 miesiące 

Okres pomiędzy sprawdzeniami 8 lat 
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Koncentratory 

Zadaniem koncentratorów jest pośredniczenie w wymianie informacji pomiędzy 
licznikami a systemem nadrzędnym, jakim jest baza telemetryczna. Koncentrator 
z jednej strony przyjmuje polecenia z bazy telemetrycznej i przesyła je do liczników, 
z drugiej strony dokonuje odczytu liczników i zebrane dane przesyła z ustalonym 
interwałem czasowym do bazy telemetrycznej. Koncentrator jest ogniwem łączącym 
dwa skrajne elementy sieci zdalnego odczytu. Obecnie oferowane są koncentratory 
komunikujące się z licznikami LEW 101-R i LEW 301-R przy wykorzystaniu łączności 
radiowej w paśmie 433 MHz lub 868 MHz. W niedalekiej przyszłości będą oferowane 
koncentratory komunikujące się z licznikami LEW 101-P i LEW 301-P przy 
wykorzystaniu łączności PLC poprzez sieć niskiego napięcia. Transmisja w sieci 
zasilającej odbywa się będzie w oparciu o technologię LonWorks® z wykorzystaniem 
protokołu LonTalk® i własnej nadbudowy (protokołu firmy Apator) w warstwie 
aplikacji. Oferowane równieŜ będą regeneratory sygnału PLC umoŜliwiające 
zwiększenie zasięgu transmisji pomiędzy licznikiem a koncentratorem. 
W koncentratorze będzie stosowana funkcja samoczynnego wykrywania aktywnego 
(włączonego do sieci) modułu komunikacyjnego połączonego z licznikiem. 

 
Rys. 7.3.2. Widok koncentratora systemu AMRsystem Apator S.A. [Sys_07]. 

 
Oferowane koncentratory przystosowane są do komunikacji z systemem 

centralnym AMR (tj. z bazą telemetryczną) przy wykorzystaniu usługi GPRS w sieci 
GPS (GPRS/GPS). Opcjonalnie mogą być wyposaŜane w moŜliwość komunikacji 
poprzez sieć komputerową (ethernet), a takŜe w modemy radiowe. 

Transmisja danych na trasie licznik – moduł komunikacyjny – koncentrator – 
baza telemetryczna jest szyfrowana. 

Koncentrator wyposaŜony jest w zegar czasu rzeczywistego, który moŜe być 
synchronizowany z bazy telemetrycznej. 
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Baza telemetryczna - system centralny AMR 

Baza telemetryczna AMRsystem Apator spełnia następujące funkcje:  

− gromadzenie danych uzyskiwanych z systemów odczytowych – odczytów oraz 
danych statusowych, 

− generowanie zestawień, raportów na temat zbieranych danych, 

− bilansowanie zuŜycia mediów, 

− wymiana danych z systemami rozliczeniowymi (billingowymi) klientów- odbieranie 
zleceń, wysyłanie danych do faktur, 

− nadzór nad poprawnym działaniem sieci zdalnego odczytu. 

 

Zdalny (radiowy) odczyt liczników LEW przez inkasentów 

W ramch AMRsystem Apator moŜliwy jest odczyt liczników energii 
elektrycznej LEW 101-R i LEW 301-R przez inkasentów wyposaŜonych w zestaw 
inkasencki. 

Zestaw inkasencki jest przenośnym, zasilanym bateryjnie urządzeniem 
przeznaczonym do akwizycji, archiwizacji, prezentacji i udostępniania danych 
pomiarowych pochodzących z liczników energii elektrycznej LEW wyposaŜonych 
w radiowy interfejs danych. Urządzenie ze względu na sposób akwizycji danych moŜe 
pracować w dwóch trybach: 

− point-to-point – pozyskiwanie danych w jednym cyklu odczyt-zapis tylko 
z jednego licznika, 

− point-to-multipoint – pozyskiwanie danych w jednym cyklu odczyt-zapis 
z grupy liczników wyznaczonych przez mapę routingu.  

Elementy składowe zestawu inkasenckiego: 

− komputer przenośny typu HP IPAQ Pocket PC wraz z wyposaŜeniem fabrycznym 
producenta HP Invent, 

− stacja bazowa IRF-LR, prod. Apator S.A., 
− obudowa (komputera przenośnego) Armor 3600, prod. OTTER Products. 

Producent dostarcza oprogramowanie przeznaczone do obsługi systemu 
inkasenckiego. W skład tego oprogramowania wchodzą następujące elementy: 

− Inkasent – do głównych zadań aplikacji naleŜą: 
− pobranie danych z sytemu zewnętrznego (lista liczników), 
− umoŜliwienie odczytu wybranych liczników na podstawie wprowadzonej 

marszruty, 
− zapis sformatowanych danych do plików tekstowych. 

− Serwis – do głównych zadań aplikacji naleŜą : 
− pobranie danych z sytemu zewnętrznego (lista liczników), 
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− umoŜliwienie konfiguracji licznika na podstawie danych pobranych z pliku 
konfiguracyjnego, 

− moŜliwość odczytu bieŜącej konfiguracji licznika, 
− konfiguracja manualna licznika.  

− Routebase – program ROUTEBASE spełnia następujące funkcje:  
− generacja marszrut dla inkasentów i serwisantów, 
− zarządzanie informacjami o budowie sieci radiowej i parametrach urządzeń, 

które wchodzą w jej skład, 
− składnica danych pobranych z liczników przez inkasentów.  

 

LEWsystem Apator S.A. 

LEWsystem Apator to system kredytowo–przedpłatowy dający moŜliwość 
sprzedaŜy i zakupu energii elektrycznej oraz innych mediów uŜytkowych w sposób 
podobny do innych dóbr konsumpcyjnych. Płatność „z góry” (czyli tak jak w sklepie) 
gwarantuje: 

− sprzedającemu, zapłatę w momencie sprzedaŜy i brak problemów z windykacją,  

− kupującemu, moŜliwość samodzielnego określenia momentu zakupu i ilości 
nabywanej energii, gazu, ciepła, czy wody.  

Składa się on z modułu podstawowego LEW-Generator, modułów handlowych; 
LEW-Terminal, LEW-Energofon, LEW-SMS, LEW-Internet, LEW-Energomat oraz 
modułów serwisowych; LEW-GSMserwis, LEW-SMSserwis.   

Podstawowym elementem LEWsystem® Apator są Elektroniczne Przedpłatowe 
Wielostrefowe Liczniki Energii Elektrycznej typu LEW, gazomierze przedpłatowe 
PEGAZ oraz inne pomiarowe urządzenia przedpłatowe, jak np. ciepłomierze. 

 

Liczniki energii elektrycznej typu LEW  

Liczniki LEW są licznikami elektronicznymi. Konstrukcja ustroju pomiarowego 
oparta jest na centralnym programowalnym procesorze współpracującym z nieulotną 
pamięcią i wewnętrznym zegarem czasu rzeczywistego podtrzymywanym baterią. Jako 
element pomiarowy wykorzystano przekładnik prądowy. Aby móc egzekwować opłaty 
za energię, bądź reagować na przekroczenia prądu i/lub mocy licznik wyposaŜono 
w wewnętrzny stycznik sterowany przez centralny procesor (załącz–wyłącz). Do 
wprowadzania kodów wykorzystuje się klawiaturę, zaś do samej komunikacji 
z pamięcią licznika i do serwisowania wykorzystywane jest umieszczone centralnie na 
płycie czołowej licznika optozłącze. 
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�  Wielotaryfowe l icznik przedpłatowe LEW 

Przedpłatowy licznik LEW jest rozwinięciem, produkowanych do początku 
2002 r. liczników LEO. Wyrób ten jest samodzielnym, nowatorskim projektem 
APATOR SA, wytwarzanym w Toruniu. Urządzenia stanowią część LEWsystem – 
systemu przedpłatowej sprzedaŜy energii. Liczniki LEW są licznikami elektronicznymi. 
Konstrukcja ustroju pomiarowego oparta jest na centralnym programowalnym 
procesorze współpracującym z nieulotną pamięcią i wewnętrznym zegarem czasu 
rzeczywistego podtrzymywanym baterii. Jako element pomiarowy wykorzystano 
przekładnik prądowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 7.3.3. Widok licznika przedpłatowego typu LEW prod. Apator S.A. [Sys_07]. 
 

Sposób oznaczania liczników 

Liczniki LEW są produkowane w czterech wykonaniach (w zaleŜności od ilości 
faz oraz prądu bazowego i maksymalnego). Numery fabryczne liczników są 8-cyfrowe. 
Pierwsza cyfra numeru licznika określa wykonanie licznika – zgodnie z opsem 
zawartym w tabeli 7.3.3 

 

Tabela 7.3.3. Sposób oznaczania liczników energii elektrycznej LEW [Sys_07]. 

Typ 
licznika Opis Wykonanie Nr seryjny 

licznika 
Stała impul. 
podstawowa 

Stała 
impul. 

wysoka 

LEW32 trójfazowy 5 (40) A 1XXXXXXX* 1280 40960 

LEW11 jednofazowy 5 (40) A 2XXXXXXX 5120 40960 

LEW12 jednofazowy 5 (40) A 2XXXXXXX 5120 40960 

LEW32 trójfazowy 10 (80) A 3XXXXXXX 640 20480 

LEW12 jednofazowy 10 (80) A 4XXXXXXX 2560 40960 

* litera X oznacza jedną z cyfr od 0 do 9, np. nr licznika 10000479 oznacza licznik trójfazowy 5 (40) A 
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Kody 

Nośnikiem informacji między oprogramowaniem sprzedaŜy a licznikiem jest 
20-to cyfrowy kod. Kod ten generowany jest w oprogramowaniu sprzedaŜy przez 
centralny generator kodów. LEWsystem współpracuje z wszystkimi powszechnie 
stosowanymi systemami bilingowymi jak: ZBYT-2000, HANDEL, SELEN, SE1 i SE2, 
ZBYT AS/400, JUPITER, EnergOS, ISU (SAP). Podstawową cechą kodu jest to, Ŝe 
moŜe być wprowadzony tylko do licznika o numerze seryjnym (np. 10000479), dla 
którego został wygenerowany i moŜe być wykorzystany tylko jeden raz. Z uwagi na 
przeznaczenie wyróŜniamy dwa rodzaje kodów: kod z energią i kod techniczne. 

• Kody z energią: 

drukowane są na fakturze zakupu energii elektrycznej w chwili jej sprzedaŜy, 
zawierają m.in. informację o ilości zakupionych kWh, dacie zakupu i numerze 
seryjnym licznika, dla którego są przeznaczone. Zakup energii wymaga podania 
danych personalnych lub numeru identyfikacyjnego, następnie określa się wielkość 
zakupu, dla kaŜdej strefy czasowej (taryfowej), w kWh lub w zł.  

• Kody techniczne:  

słuŜą do parametryzowania licznika przez dystrybutora energii elektrycznej, 
wyjątkiem są tu kody odblokowujące licznik do ustawiania kalendarza, zegara 
i punktów przełączeń między strefami taryfowymi. Do wykonania tej czynności 
niezbędny jest dodatkowo program diagnostyczny, który w tym celu komunikuje się 
z licznikiem przez optozłącze znajdujące się na płycie czołowej licznika. 

 

Blokada pokrywy listwy zaciskowej 

Zdjęcie pokrywy listwy, przy uaktywnionej blokadzie powoduje 
natychmiastowe rozłączenie stycznika i zanotowanie tego zdarzenia w pamięci licznika 
(nawet przy braku napięcia zasilającego na zaciskach). Aby uaktywnić blokadę naleŜy 
wprowadzić dowolny 20-to cyfrowy kod nieszyfrowany, postaci 40xx xxxx xxxx xxxx 
xxxx (gdzie „x” oznacza dowolną cyfrę, nie jest moŜliwe, aby jakikolwiek inny kod, np. 
z energią, posiadał na pierwszych dwóch miejscach taką kombinację cyfr). Zdjęcie 
blokady czyli odblokowanie licznika dokonuje się kodem technicznym, w pamięci 
licznika odnotowywana jest informacja o dacie i godzinie pierwszego zdjęcia pokrywy 
po ostatnim aktywowaniu blokady. 

 

Zerowanie pozostałego kredytu  

Wprowadzenie tego kodu do licznika powoduje wyzerowanie niewykorzystanej 
energii w liczniku (we wszystkich taryfach). 

 

Zestawienia danych dotyczących przedpłatowych liczników energii elektrycznej LEW 
zaprezentowano w tabeli 7.3.4. 
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Tabela 7.3.4. Zestawienie informacji o przedpłatowych licznikach 
 energii elektrycznej typu LEW 11 I LEW 32 [Sys_07]. 

Typ licznika LEW 11 LEW 32 

Napięcie znamionowe Un [V] 230 V 3 x 230 V / 400 V 

Prąd znamionowy In [mA] 5 A i 10 A 

Prąd maksymalny Im [A] 40 A, 80 A i 100 A 

Prąd minimalny rozruchowy [mA] 20mA i 40mA 20mA i 40mA 

Częstotliwość znamionowa 50Hz 

Klasa licznika (IEC) Liczydło 1 lub 2 dla energii czynnej, 2 lub 3 dla 
energii biernej LED 8-znaków 

Liczba zliczanych taryf 16 (moŜliwość pracy jedno- 
i wielotaryfowej) 

Współczynnik mocy cosϕ dowolny dowolny 

Pobór mocy (na fazę) dowolny < 0,8 W dowolny < 1 W 

Porty komunikacyjne Port opto, modem GSM, moduł radiowy – 
opcja 

Znamionowe napięcie izolacji > 6 kV > 6 kV 

Wytrzymałość zwarciowa 1,2 kA i 2,4 kA 1,2 kA i 2,4 kA 

Maksymalny przekrój przewodu 
przyłączanego [mm2] 35 mm2 

MontaŜ Zgodny z normami PN-74/E-88004 i DIN 
43857 

Wymiary lub liczba modułów 
(szer./wys./gł.) mm 128x198x50 180x221x90 

Gwarancja 24 mies. 

Uwagi techniczne 

Liczniki elektroniczne 
przedpłatowe do pomiaru energii 

P – pomiar wielkości chwilowych: cosϕ, 
U, I, (true RMS) f, P, wbudowany rejestr 

zdarzeń, zegar czasu rzeczywistego 
z kalendarzem. Ograniczenie mocy 

i prądu. Blokada pokrywy listwy 
zaciskowej oraz nastaw. Zakres 

temperatury pracy od – 40ºC do + 70ºC 
Zatwierdzenie typu PLT 05103, PTB-2.3-

4011825, PTB-2.3-4009646 
Zgodność z normą PN-EN 62052-11 

 

Zerowanie pozostałego kredytu  

Wprowadzenie tego kodu do licznika powoduje wyzerowanie niewykorzystanej 
energii w liczniku (we wszystkich taryfach). 

Ograniczenie prądowe i ograniczenie mocy  

Są to dwa odrębne typy kodów i działają niezaleŜnie. Wprowadzenie kodu do 
licznika powoduje uaktywnienie ograniczenia prądowego lub ograniczenia pobieranej 
mocy. Przekroczenie wartości ograniczenia jest natychmiast sygnalizowane i po 30 
sekundach przekroczenia poziomu ograniczenia (dla licznika trójfazowego w przypadku 
ograniczenia prądowego przynajmniej na jednej fazie, a w przypadku ograniczenia 
mocy łącznie na wszystkich fazach) następuje rozłączenie stycznika oraz wyświetlenie 
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na wyświetlaczu komunikatu „PrZEC” (przeciąŜenie). Licznik przywróci zasilanie w 
chwili, gdy uŜytkownik wciśnie dowolny klawisz. Sytuacja będzie się powtarzać do 
momentu zmniejszenia obciąŜenia. 

 

Ustawienie dopuszczalnego debetu  

W kodzie tym jest zawarta ilość kWh jaką odbiorca moŜe zuŜyć ponad 
zakupioną wielkość energii liczona osobno dla kaŜdej z taryf. 

 

Odblokowanie licznika do wgrywania taryfy  

Licznik wyposaŜony jest w blokadę programową zabezpieczającą go przed 
dostępem niepowołanych osób do wewnętrznych danych licznika. Jednak w sytuacji 
zmiany taryfy lub potrzeby ustawienia zegara licznika naleŜy najpierw wprowadzić kod 
odblokowujący pozwalający na skomunikowanie się z licznikiem przy uŜyciu 
optozłącza. Do komunikacji z licznikiem przez optozłącze wykorzystywany jest 
program diagnostyczny TRESER. Po zakończeniu prac serwisowych blokada aktywuje 
się ponownie samoczynnie, w 15 minut. Zablokowania moŜna równieŜ dokonać 
z wykorzystaniem programu TRESER. 

 

Czyszczenie rejestru błędów  

Po wprowadzeniu licznika w stan błędu licznik włącza na stałe znacznik(i) 
zaistniałego błędu (aby stwierdzić zaistnienie danego błędu(ów) naleŜy skorzystać 
z klawisza 9). Aby wyłączyć ten znacznik(i) naleŜy wprowadzić do licznika kod 
czyszczenia rejestru błędów. Kod ten zeruje znaczniki wszystkich błędów. 

 

Włączanie i miganie wyświetlacza  

Licznik LEW na bieŜąco informuje odbiorcę o wielkości zasobu posiadanej 
energii. Odbiorcy dano moŜliwość sterowania trybem wyświetlania w celu informacji o 
zbliŜającym się wyczerpaniu kredytu. Dokonuje się to poprzez ustawienie progu 
wygaszania i progu migania wyświetlacza. Ustawienie ww. progów uzyskuje się 
poprzez wprowadzenie do licznika 20-to cyfrowego kodu postaci 4100 xxxx xxxx xxxx 
xxxx (gdzie „x” to dowolna cyfra). Dla przykładu kod 4100 0050 0025 0000 0000 
ustawi w liczniku próg wygaszania na poziomie 50 kWh i próg migania wyświetlacza 
na 25 kWh. Zaleca się dostosowanie wartości ww. progów do poboru energii i typu 
licznika. Fabrycznie liczniki są zaprogramowane na wartości progów wygaszania 
i migania odpowiednio na 60 kWh i 30 kWh. 
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�  Licznik przedpłatowy półpośredni LEW 33 

Licznik LEW 33 jest półpośrednim, elektronicznym licznikiem przedpłatowym 
rozliczającym odbiorców „w pieniądzu”. Według tego sposobu rozliczenia odbiorca 
wprowadza do licznika 20 cyfrowy kod, który zawiera wartość przedpłaty 
w złotówkach na opłaty taryfowe. Licznik rozliczający w pieniądzu ma wgrane do 
pamięci wszelkie informacje dotyczące opłat za: energię czynną i bierną indukcyjną 
z podziałem na strefy czasowe, energię bierną o charakterze pojemnościowym, 
przekroczenia tg, przekroczenia mocy umownej, straty U2h, strat I2h, składnik stały 
i zmienny stawki sieciowej, stawkę systemową oraz opłatę abonamentową. Widok 
licznika zaprezentowano na rys. 7.3.5. 

 

Rys. 7.3.4. Widok licznika przedpłatowego półpośredniego typu 
LEW 33 prod. Apator S.A. [Sys_07]. 

 

Odbiorca jest stale informowany na wyświetlaczu licznika o kwocie, jaka 
pozostała do wykorzystania. Gdy wartość posiadanego kredytu zostanie wyczerpana, 
licznik wysyła impuls do cewki napięciowej wyłącznika, powodując odłączenie 
zasilania odbiorcy. 

W przypadku zmiany cen energii elektrycznej, do licznika odbiorcy moŜna 
wprowadzić nowy cennik, jeszcze przed datą obowiązywania nowych cen za energię 
elektryczną. Cennik jest wprowadzany do licznika, za pomocą PSIONA lub komputera, 
przez pracowników OSD i będzie aktywowany przez sam licznik w wyznaczonym 
przez URE dniu obowiązywania nowych stawek.  

Oprócz rozliczania, licznik będzie rejestrował energię czynną, bierną 
o charakterze indukcyjnym, pojemnościowym, straty U2h, straty I2h oraz sumę 
maksymalnych nadwyŜek mocy pobranej ponad moc umowną 15-to minutową, 
wyznaczoną w cyklach godzinowych. Opcjonalnie licznik rozlicza maksymalną 
wielkość nadwyŜki w ciągu miesiąca. 
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Rozliczanie mocy maksymalnej 

Dystrybutorzy energii mają moŜliwość wyboru sposobu rozliczania odbiorcy 
z nadwyŜek mocy pobranej ponad moc umowną z: 

− opłaty za moc „rolowaną” (sumę maksymalnych wielkości nadwyŜek mocy 
pobranej ponad moc umowną 15-to minutową rozliczaną w cyklach godzinowych) 
będą pobierane co jedną godzinę (jeŜeli takie w godzinie wystąpią)  

− opłaty za maksymalną nadwyŜkę mocy ponad moc umowna 15-to minutową będą 
pobierane na bieŜąco (co 1 minutę) np. jeŜeli licznik zarejestruje na początku 
miesiąca moc maksymalną 5kW to licznik od razu pobierze naleŜną opłatę za dane 
przekroczenie. W przypadku, gdy licznik zarejestruje kolejne maksymalne wska-
zanie 15 kW to pobierze opłatę za przekroczenie mocy umownej o 10 kW (róŜnica 
pomiędzy przekroczeniem o 15kW a wcześniej pobraną opłatą za 5kW).  

 

Rozliczanie energii biernej  

Licznik będzie pobierał opłatę za energię bierną pojemnościową na bieŜąco, 
czyli po kaŜdej zliczonej 0,01 kvarh. W przypadku rozliczenia energii biernej 
indukcyjnej, licznik będzie pobierał opłatę w zaleŜności od konfiguracji:  

− na koniec okresu rozliczeniowego za przekroczony tgδ, który bę-dzie obliczany na 
podstawie ilorazu sumy energii czynnej z całego miesiąca do całkowitej energii 
biernej zliczonej w ciągu miesiąca,  

− rozliczanie energii biernej szybkozmiennej na podstawie bezpośredniego pomiaru 
nadwyŜki energii biernej ponad zadaną wartość współczynnika tg ϕ, 

− rozliczenie energii biernej według tabelek zawierających współczynnik D lub D %.  

 

Ustawienie rejestratora mocy maksymalnej Pmax 

Licznik umoŜliwia automatyczne zamykanie okresu rozliczeniowego, przy czym 
odbiorca definiuje ustawienia rejestratora mocy maksymalnej Pmax w tym dzień 
zamknięcia okresu rozliczeniowego i czas uśredniania. Dzień zamknięcia okresu 
rozliczeniowego moŜna ustawić w zakresie od 1 do 28 dnia kaŜdego miesiąca. Czas 
uśredniania moŜemy ustawiać w zakresie od 1 do 30 minut z krokiem 1 min. 
W przypadku konieczności zdjęcia licznika, np. w środku miesiąca, inkasent lub inna 
upowaŜniona osoba będzie mogła zamknąć okres rozliczeniowy ręcznie za pomocą 
szyfrowanego kodu. 

 

Wyj ścia  

− wyjście sterujące stycznikiem wyłącznika,  

− wyjście sygnalizacyjne (akustyczne, świetlne) do informowania odbiorcy o niskim 
stanie kredytu.  
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Odczyt  

Większość danych odczytowych licznika koniecznych do rozliczenia odbiorcy 
jest moŜliwa do odczytania z wyświetlacza licznika przez naciskanie odpowiednich 
klawiszy. Inny sposób odczytu moŜe być zrealizowany za pomocą dowolnego 
komputera PC z zainstalowanym oprogramowaniem TRESER. Komunikacja pomiędzy 
licznikiem a komputerem PC odbywa się za pomocą optozłącza (identycznie jak 
w liczniku bezpośrednim przedpłatowym). Konfigurowanie parametrów licznika takich 
jak:  

− profil obciąŜenia, 
− dane archiwalne, 
− zestaw cen, 
− bieŜąca taryfa, 
− sposób rozliczenia energii biernej, 
− wybór rejestratora Pmax przeprowadza się za pomocą oprogramowania TRESER. 

 

Tabela 7.3.5. Zestawienie informacji o przedpłatowym półpośrednim liczniku 
 energii elektrycznej typu LEW 33 [Sys_07]. 

Parametr Opis 

Klasa dokładności 1 lub 2 dla energii czynnej, 2 lub 3 dla biernej 

Napięcie znamionowe U n 3 x 230 V / 400 V 

Zakres napięć roboczych 0,80 do 1,15 Un 

Prąd bazowy Ib 1 A 

Prąd maksymalny I max 6 A 

Częstotliwość znamionowa 50 Hz 

Zakres temperatury pracy od -40ºC do +70ºC 

Zakres temperatury przechowywania od -50ºC do +70ºC 

Wilgotność 90 % max 

Obudowa II klasy ochronności, ochrona przed wnikaniem 
pyłu i wody IP54 

Przewody 2,5...10 mm2 

Pobór mocy w torze napięciowym 1 W 3 VA 

Pobór mocy w torze prądowym 0,1 VA (dla Ib) 

Podstawowa 12800 Stała impulsowania licznika 
imp/kWh Wysoka 409600 

Optozłącze (IEC 1107) 19200 bps 

Ograniczenie prądowe; mocy 0,01 A...Imax (skok 0,01 A); 10 W...Pmax (skok 
1 W) 

Zakres przekładni prądu 1 ... 10000 

Czas uśredniania mocy maksymalnej 1 ÷ 30 minut (skok 1 minuta) 

Zamykanie okresów rozliczania automatyczne lub ręczne, pamięć ostatnich 3 
miesięcy 
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Zliczanie zaników napięcia; przeciąŜeń 65535 przypadków 

Rejestr zdarzeń ostatnie 102 zdarzenia (rodzaj, data i czas 
wystąpienia) 

Ilość taryf (stref czasowych) 16 

Ilość typów dni i tygodni (sezonów) po 8 

Ilość stref czasowych w ciągu doby 8 (ustawianych z dokładnością 1 minuty) 

Dokładność wewnętrznego zegara nie gorsza niŜ 1 sekunda /dobę (przy 200C 
IEC 1038) 

Obsługa czasu zimowego/letniego automatyczna 

Bateryjne podtrzymanie pracy zegara 5 lat bez zasilania sieciowego (IEC 1038) 

Ilość cyfr w kodzie 20 

Maksymalna kwota zawarta w jednym kodzie 99 999 PLN 

Ilość kodów moŜliwych do wprowadzenia nieograniczona 

Wielkość debetu (opcjonalnie) 0÷10 000 PLN 

Wymiary wg PN-74/E-88004 i DIN 43857 180 x 221 x 90 mm 

Masa 10 (80) – 1,4 kg 

Okres obsługi gwarancyjnej 24 miesięcy 

Okres pomiędzy sprawdzeniami 8 lat 

 

 

�  Wielotaryfowy l icznik kredytowy LEW 301-S  

Licznik LEW 301-S jest elektronicznym, bezpośrednim licznikiem kredytowym 
w wykonaniu 10(80)A lub 10(100A). Licznik kredytowy to taki, w którym dokonuje się 
okresowego odczytu stanu liczydeł energii czynnej i biernej (indukcyjnej 
i pojemnościowej) i na ich podstawie wystawia się rachunek odbiorcy. Licznik 
dodatkowo posiada rejestrator mocy Pmax z pamięcią wskazań maksymalnych 
ostatnich okresów rozliczeniowych oraz ogranicznik mocy, z moŜliwością wyłączania. 
Programowanie licznika odbywa się za pomocą 20-cyfrowych kodów technicznych oraz 
oprogramowania Treser, na wzór liczników przedpłatowych. 

Rejestrator mocy Pmax na bieŜąco monitoruje zuŜycie energii (pozwala na 
podgląd aktualnie pobieranej mocy średniej) w odcinkach czasu o określonej długości, 
nazywanych okresem uśredniania lub oknem. Rejestrator mocy działa na zasadzie tzw. 
„pływającego okna” – mierzy moc średnią w ustalonym okresie uśredniania co minutę. 
Jeśli wartość zmierzona jest większa od dotychczasowego maksimum, ona staje się 
maksymalną mocą średnią w bieŜącym okresie rozliczeniowym. Kiedy okres 
rozliczeniowy się kończy, rejestrator zapisuje do archiwum wartość znalezionej w ten 
sposób maksymalnej mocy średniej, datę oraz godzinę, kiedy została zarejestrowana. 
Archiwum przechowuje informacje o maksymalnych mocach średnich z ostatnich 
trzech okresów rozliczeniowych oraz dodatkowo maksymalną wartość mocy średniej 
znalezioną do chwili obecnej w bieŜącym okresie rozliczeniowym. Po przekroczeniu 
zadanej mocy (po wystąpieniu przeciąŜenia) wewnętrzny stycznik wyłączy dopływ 
energii na zadany czas wyłączenia. Przywrócenie zasilania następuje po naciśnięciu 
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dowolnego klawisza na klawiaturze. Widok licznika typu LEW 301-S zaprezentowano 
na rys. 7.3.5. 

 

Rys. 7.3.5. Widok licznika kredytowego typu LEW 301-S 
prod. Apator S.A. [Sys_07]. 

 

Tabela 7.3.6. Zestawienie informacji o przedpłatowym półpośrednim liczniku 
 energii elektrycznej typu LEW 301-S [Sys_07]. 

Parametr Opis 

Klasa dokładności 1 lub 2 dla energii czynnej, 2 lub 3 dla biernej 

Napięcie znamionowe Un 3 x 230 V / 400 V 

Zakres napięć roboczych 0,80 do 1,15 Un 

Prąd bazowy Ib / Imax 10 (80) A  10 (100) A 

Częstotliwość znamionowa 50 Hz 

Zakres temperatury pracy od –40ºC do +70ºC 

Zakres temperatury przechowywania od –50ºC do +70ºC 

Wilgotność 90 % max 

Obudowa II klasy ochronności, ochrona przed 
wnikaniem pyłu i wody IP54 

Przewody 2,5...35 mm2 

Pobór mocy w torze napięciowym 1 W 3 VA 

Pobór mocy w torze prądowym 0,1V A (dla Ib) 

Optozłącze (IEC 1107) 19200 bps 

Wyświetlacz LED 

Czas uśredniania mocy maksymalnej 1 ÷ 30 minut (skok 1 minuta) 

Zamykanie okresów rozliczania automatyczne, dowolny dzień miesiąca, 
pamięć ostatnich 3 miesięcy 

Zliczanie zaników napięcia; przeciąŜeń 65535 przypadków 
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Rejestr zdarzeń ostatnie 102 zdarzenia (rodzaj i czas 
wystąpienia) 

Ilość taryf 16 (moŜliwość pracy jedno- i wielotaryfowej) 

Ilość stref czasowych w ciągu doby 8 (ustawianych z dokładnością 1 minuty) 

Dokładność wewnętrznego zegara nie gorsza niŜ 1 sekunda /dobę (przy 20ºC 
IEC 1038) 

Obsługa czasu zimowego/letniego automatyczna 

Bateryjne podtrzymanie pracy zegara 5 lat bez zasilania sieciowego (IEC 1038) 

Wymiary wg PN-74/E-88004 
 i DIN 43857 180 x 221 x 90 mm 

Masa 1,4 kg 

Okres obsługi gwarancyjnej 24 miesiące 

Okres pomiędzy sprawdzeniami 8 lat 

 

Fakt wystąpienia przeciąŜenia wraz z godziną i datą rejestrowany jest w pamięci 
licznika wraz z innym zdarzeniami, które moŜna odczytać za pomocą programu Treser. 

 

�  Licznik LEW z modemem GSM 

Moduł komunikacji GSM moŜe być zaimplementowany w kaŜdym liczniku 
bezpośredniego pomiaru energii elektrycznej z „Rodziny Liczników LEW” zarówno 
w wersji przedpłatowej (LEW 12-G, LEW 32-G) jak i kredytowej (LEW 301-G). 
Modem GSM słuŜy do wprowadzania kodów z energią jak i kodów technicznych do 
licznika (wersja przedpłatowa) oraz odczytu podstawowych wielkości mierzonych. 
Metoda komunikacji w obu tych przypadkach polega na wysyłaniu sms-ów przy 
pomocy telefonów komórkowych pracujących w dowolnej sieci GSM lub specjalnego 
software. 

 

Rys. 7.3.6. Widok licznika typu LEW wyposaŜonego w moduł 
komunikacyjny [Sys_07]. 
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Parametry techniczne modemu: 

− modem GSM Sony Ericsson  
− typ GR47  
− system 900/1800  
− SMS, GPRS, HSCSD. 

Widok modułu komunikacyjnego instalowanego w licznikach typu LEW 
zaprezentowano na rys. 7.3.7. 

 

 
Rys. 7.3.6. Widok modułu komunikacyjnego GSM instalowanego 

w licznikach energii elektrycznej typu LEW [Sys_07]. 
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 Elster 

Firma Elster jest producentem liczników i urządzeń, umoŜliwiających odczyt 
liczników przy uŜyciu technologii PSTN, ISDN, GSM, GPRS, PLC. 

 
Liczniki jednofazowe 

Liczniki typu A100C 

Liczniki typu A100C słuŜą do pomiaru energii elektrycznej w sieciach 
jednofazowych. Są wyposaŜone w nowoczesną technologię pomiarów elektronicznych, 
zapewniając dokładność klasy 1 lub 2. Standardowo posiadają narzędzia 
antykradzieŜowe i ochrony danych. Liczniki posiadają port podczerwieni IrDA 
i opcjonalne wyjście impulsowe. Port IrDA umoŜliwia elektroniczny odczyt wskazań za 
pomocą terminali przenośnych. Wyjście impulsowe  umoŜliwia zastosowanie licznika 
w systemach automatycznego odczytu AMR. Systemy AMR umoŜliwiają odczyt zdalny 
poprzez łącza bezpośrednie, telefoniczne i radiowe. Szybki i dokładny odczyt danych 
umoŜliwia wykorzystanie liczników w systemach zarządzania energią. Widok licznika 
energii elektrycznej typu A100C przedstawiono na rys. 7.4.1.l 

 

 
Rys. 7.4.1. Licznik Elster A100C [Els_08]. 

 

Podstawowe dane:  

− dokładność: klasa 1 lub klasa 2, 
− certyfikat na 20 lat Ŝycia licznika, 
− opcja pomiarów 1 i 2 taryfowych sterowanych przez zegar zewnętrzny, 
− podwójnie uszczelniona, przezroczysta, poliwęglanowa obudowa standardu DIN, 
− stopień ochrony IP53 zgodny z normą EN60529: 1991, 
− tryb testowy wyświetlacza LCD, 
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− wyjście podczerwieni IrDA do transmisji danych rozliczeniowych i kontrolnych, 
− wyjście impulsowe, 
− narzędzia antykradzieŜowe. 
 
 Liczniki typu A100 umoŜliwiają zapamiętanie zdarzeń waŜnych z punktu 
widzenia ochrony rozliczeń. Dane te zawierają: 

− liczbę odwrotnych przepływów energii, 
− całkowitą ilość energii w odwrotnym kierunku, 
− wskaźnik odwrotnego przepływu energii na wyświetlaczu LCD, 
− liczbą zaników napięcia, 
− całkowity czas zasilania, 
− czas od ostatniego powrotu zasilania. 

 

Tabela. 7.4.1. Dane techniczne i parametry liczników typu A100C. 

Parametr Opis 

Zakresy napięcia i prądu 230V; 5(60) A lub 10(60) A (częst. imp.1000 
imp./kWh) 

Częstotliwość 50 lub 60 Hz 

Rodzaj instalacji jednofazowa, dwuprzewodowa 

Izolacja 4 kV RMS 50 Hz 

Test wytrzymałości 12 kV 1,2/50 µS; 500 Ω 

Wyświetlacz Wysokość znaków: 6 mm, o wysokim 
kontraście i szerokim kącie odczytu 

Czas Ŝycia 20 lat (model OFGEM) wg certyfikatu 

Zakres temperaturowy -25 ÷+60°C 

Wilgotność 0 ÷ 75 % 

Wyjście impulsowe impuls 100 ms; częst. 500 imp./kWh 

Masa licznika 340 g 

Dokładność Klasa 1 lub 2 (EN61036: 1996) 

Obudowa IP53 (EN60529: 1991) 

 

Liczniki typu A120/140 

Seria A120/140 to zaawansowane liczniki elektroniczne umoŜliwiające 
stosowanie róŜnorodnych taryf. Dodatkowo model A140 posiada moŜliwość zapisu do 
300 dni profilu obciąŜenia w cyklu półgodzinnym. KaŜdy przedział posada znacznik 
(flagę) stanu. Informacje mogą zostać wyświetlone za pomocą zewnętrznego 
oprogramowania w postaci wykresu lub raportu. Komunikacja jest zrealizowana przez 
port optyczny IEC lub (opcjonalnie) poprzez interfejs RS232. Obydwa interfejsy 
umoŜliwiają dostęp do wartości mierzonych, informacji na temat bezpieczeństwa oraz 
stanu licznika. Liczniki przechowują duŜy zakres informacji na temat bezpieczeństwa 
z odpowiednimi znacznikami i etykietami czasowymi – m.in. liczbę odwrotnych 
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przepływów energii oraz wskaźnik całkowitego odwrotnego przepływu energii. Widok 
licznika energii elektrycznej typu A120 przedstawiono na rys. 7.4.2. 

 

 

 
Rys. 7.4.2. Licznik Elster A120 [Els_08]. 

 

Podstawowe dane: 

− dokładność: klasa 1 lub klasa 2, 
− moŜliwość stosowania róŜnorodnych taryf, 
− duŜy, wielojęzyczny wyświetlacz, 
− optyczny port komunikacyjny IEC 62056-21 (wcześniej IEC 61107), 
− wewnętrzny zegar i kalendarz z podtrzymaniem bateryjnym, 
− certyfikat na 15 lat Ŝycia licznika, 
− narzędzia antykradzieŜowe, 
− opcja pomiarów 1 i 2 taryfowych sterowanych przez zegar zewnętrzny, 
− podwójnie uszczelniona, przezroczysta, poliwęglanowa obudowa standardu DIN, 
− stopień ochrony IP53 zgodny z normą EN60529:1991, 
− test wytrzymałości 12 kV. 
Opcje: 

− port komunikacyjny RS232, 
− wyjście impulsowe (IEC 62053-31), 
− zapis 300 dni profilu obciąŜenia w cyklu półgodzinnym (tylko A140). 
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Tabela. 7.4.2. Dane techniczne i parametry licznika typu A120/140. 

Parametr Opis 

Zakresy napięcia i prądu 230V; 5(60) A lub 10(60) A (częst. imp.1000 
imp./kWh) 

Częstotliwość 50 lub 60 Hz 

Rodzaj instalacji jednofazowa, dwuprzewodowa 

Izolacja 4 kV RMS 50 Hz 

Test wytrzymałości 12 kV 1,2/50 µS; 500 Ω 

Wyświetlacz Wysokość znaków 7,5 mm o wysokim 
kontraście i szerokim kącie odczytu 

Czas Ŝycia 15 lat 

Zakres temperaturowy -10 ÷ +55°C (praca) 
-20 ÷+85°C (przechowywanie) 

Wilgotność 0 ÷ 75 % 

Wyjście impulsowe 
impuls 100 ms; częst. imp./kWh 

(programowalna): 10, 20, 25, 50, 100, 200, 
250, 500, 1000 

Masa licznika 400 g 

Dokładność Klasa 1 lub 2 (EN61036: 1996) 

Obudowa IP53 (IEC60529: 1989) 

 

Liczniki typu A220 

Liczniki elektroniczne typu A220 przeznaczone są do zastosowań komunalnych 
i niewielkich komercyjnych. Posiadają moŜliwość zdalnego odczytu oraz stosowania 
róŜnorodnych taryf. Widok licznika energii elektrycznej typu A220 przedstawiono na 
rys. 7.4.3. 

 

Rys. 7.4.3. Licznik Elster A220 [Els_08]. 

Podstawowe dane: 

− wysoka dokładność i stabilność, 
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− moŜliwość stosowania do 4 róŜnych taryf, 
− pomiar mocy czynnej i biernej, 
− optyczny port komunikacyjny IEC 62056-21 (wcześniej IEC 61107), 
− zintegrowany wewnętrzny zegar taryfowy, 
− bateryjne podtrzymanie zegara, opcjonalnie wymienna bateria, 
− moŜliwość odczytu licznika bez zasilania głównego, 
− narzędzia antykradzieŜowe: 
− wskaźnik otwarcia obudowy, 
− wskaźnik odwrotnego przepływu energii, 
− róŜne poziomy bezpieczeństwa. 
− profil obciąŜenia danych rozliczeniowych (opcja), 
− pomiar wartości chwilowych, 
− pomiar jakości energii, 
− łatwość odczytywania, ustawiania i programowania licznika dzięki narzędziu 

alphaSet. 
 

Tabela. 7.4.3. Dane techniczne i parametry licznika typu A220. 

Parametr Opis 

Zakresy napięcia i prądu 220V – 240V; 5(60) A, 5(80) A, 5(100) A 
(krótki okres – 7000 A) 

Częstotliwość 50 lub 60 Hz 

Rodzaj instalacji jednofazowa, dwuprzewodowa 

Izolacja 4 kV RMS 50 Hz 

Test wytrzymałości 6 kV; 1,2/50 µS; 2 Ω 
10 kV; 1,2/50 µS; 40 Ω 

Wyświetlacz Wysokość znaków 7,5 mm o wysokim 
kontraście i szerokim kącie odczytu 

Czas Ŝycia 15 lat 

Zakres temperaturowy -30 ÷+65°C (praca) 
-40 ÷+80°C (przechowywanie) 

Wilgotność 0 ÷ 100 % (bez kondensacji) 

Wyjście impulsowe 
impuls 100 ms; częst. imp./kWh 

(programowalna): 10, 20, 25, 50, 100, 200, 
250, 500, 1000 

Masa licznika < 400 g 

Obudowa IP54, blok terminala: IP31 

Prąd rozruchowy DC: < 16 mA 

Dokładność Klasa 1 lub 2 – norma EN62053-21 
(wcześniej EN 61036) 

Zasilanie 220 ÷ 240 V (-20% ÷+15% 

Maks. 1 wejście kontrolne 
Napięcie kontrolne: maksymalnie 265V AC 

Wartości graniczne:„OFF” – <40 V; 
„ON” – 60 V 

Podtrzymanie zegara czasu rzeczywistego 
Bateryjne – więcej niŜ 10 lat ciągłej pracy 

przy 25°C; Ŝywotność baterii podczas 
przechowywania – 5 lat 

ZuŜycie energii < 0,7 W; < 8 VA 
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Liczniki trójfazowe 

Liczniki serii ALPHA Plus 

Liczniki serii ALPHA Plus mogą być jednofazowymi, jednozakresowymi 
licznikami zuŜycia lub wielofazowymi, działającymi pod róŜnym napięciem, 
wielozakresowymi licznikami mierzącymi moc czynną i bierną. Mogą one równieŜ 
przeprowadzać monitoring jakości energii i rejestrować dane pomiarowe dotyczące 
profilu obciąŜenia oraz wykorzystywać komunikację zdalną. 

Uaktywnienie funkcji profilu obciąŜenia powoduje, iŜ licznik ALPHA Plus 
zapisuje etykiety czasowe następujących zdarzeń: 

− zanik napięcia, 
− tryb testowy, 
− zmiana czasu, 
− ponowne uruchomienie na Ŝądanie. 

Aktywowanie funkcji monitorowania jakości energii pozwala na rejestrację przez 
licznik informacji o przekroczonych (zdefiniowanych przez uŜytkownika) granicach 
parametrów takich jak: napięcie, prąd, współczynnik mocy oraz współczynnik 
całkowitego zniekształcenia powodowanego występowaniem wyŜszych harmonicznych 
THD (ang. Total Harmonic Distortion). Widok licznika energii elektrycznej typu Alpha 
Plus przedstawiono na rys. 7.4.4. 

 

 

Rys. 7.4.4. Licznik Elster Alpha Plus [Els_08]. 
 

Liczniki A1K+ oraz A1R+ mierzą, przechowują i wyświetlają pełen zakres 
wartości energii i zuŜycia – odpowiednio wielkości rzeczywistych/pozornych oraz 
czynnych/biernych. 

Dane pomiarowe mogą zostać zawsze pobrane za pomocą standardowego złącza 
optycznego. Po instalacji dodatkowych modułów, dostępne są następujące interfejsy 



Raport I Projektu: Wzmocnienie nadzoru regulatora nad sektorem energii 

 Strona 301 

komunikacyjne: 

− wewnętrzny modem telefoniczny działający z prędkości 2400 bps, 
− interfejs szeregowy RS-232, 
− interfejs szeregowy RS-485, 
− pętla prądowa 20mA, 
− zewnętrzny interfejs szeregowy. 

Liczniki z serii ALPHA Plus produkowane są w następujących wersjach: 

• A1D+ (pomiar kW oraz kWh), 
• A1DQ+ (licznik A1D+ z funkcją analizy jakości energii), 
• A1T+ (pomiar kW oraz kWh w funkcji czasu), 
• A1TL+ (licznik A1T+ z funkcją zapisu profilu obciąŜenia), 
• A1TQ+ (licznik A1T+ z funkcją zapisu profilu obciąŜenia), 
• A1TLQ+ (licznik A1T+ z funkcją zapisu profilu obciąŜenia oraz analizy jakości 

energii), 
• A1K+ (pomiar kWh oraz kVAh), 
• A1KL+ (licznik A1K+ z funkcją zapisu profilu obciąŜenia), 
• A1KQ+ (licznik A1K+ z funkcją analizy jakości energii), 
• A1KLQ+ (licznik A1K+ z funkcją zapisu profilu obciąŜenia oraz analizy jakości 

energii), 
• A1R+ (licznik kWh oraz kVARh), 
• A1RL+ (licznik A1R+ z funkcją zapisu profilu obciąŜenia), 
• A1RQ+ (licznik A1R+ z funkcją zapisu profilu obciąŜenia), 
• A1RLQ+ (licznik A1R+ z funkcją zapisu profilu obciąŜenia oraz analizy jakości 

energii). 
 



Raport I Projektu: Wzmocnienie nadzoru regulatora nad sektorem energii 

 Strona 302 

Tabela. 7.4.4. Dane techniczne i parametry liczników serii ALPHA Plus. 

Parametr Opis 

Maksymalne napięcie 528V AC 

Maksymalny prąd 
120 % maksymalnego prądu danego 
zakresu; 200 % maksymalnego prądu 

danego zakresu przez 1 sekundę 

Test wytrzymałości 6 kV; 1,2/50 µS; 
10 impulsów (ANSI C62.41) 

Zakres napięcia 96 ÷ 528V AC 

Zakres prądu 0 do wartości maksymalnej 

Częstotliwość nominalna 50 lub 60 Hz ± 5% 

Zakres temperaturowy -40 ÷ +85°C (otoczenia) 
-40 ÷ +85°C (wewn ątrz obudowy) 

Wilgotność 0 ÷ 100 % (bez kondensacji) 

ObciąŜenia źródła zasilania mniej niŜ 3 W 

ObciąŜenie prądowe na fazę typowo 0,1 mΩ przy 25°C 

ObciąŜenie napięciowe na fazę 
0,008 przy 120 V AC 
0,03 przy 240 V AC 
0,04 przy 277 V AC 

Dokładność z obciąŜeniem = ±{0,2 + 
0,00(Class/I) (1+tan)}% 

Zmiana dokładności 
Współczynnik napięcia: ±0,01 % odchylenia 

wartości napięcia od wartości nominalnej 
Współczynnik temperatury: ±0,01 % na °C 

Rozpoznawalny czas zaniku napięcia 100 ms 

Prędkość transmisji Port optyczny: 9600 BPS (nominalna) 
Opcje komunikacji: od 1200 19200 BPS 

 

Liczniki typu A1100 

Licznik elektroniczny słuŜący do pomiaru energii elektrycznej w sieciach 
trójfazowych. Standardowo posiada narzędzia antykradzieŜowe i ochrony danych. Jest 
wyposaŜony w port podczerwieni IrDA i opcjonalne wyjście impulsowe. Port IrDA 
umoŜliwia elektroniczny odczyt wskazań za pomocą terminali przenośnych. Wyjście 
impulsowe umoŜliwia zastosowanie licznika w systemach AMR. Widok liczników 
energii elektrycznej typu A1100 przedstawiono na rys. 7.4.5. 
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Rys. 7.4.5. Liczniki Elster A1100 [Els_08]. 
 
 
Podstawowe dane: 
− dokładność: klasa 1 lub klasa 2, 
− niski prąd startowy, 
− certyfikat na 20 lat Ŝycia licznika, 
− opcja pomiarów 1- i 2 taryfowych sterowanych przez zegar zewnętrzny, 
− podwójnie uszczelniona, przezroczysta, poliwęglanowa obudowa standardu DIN, 
− stopień ochrony IP53, 
− kompaktowa obudowa, 
− tryb testowy wyświetlacza LCD, 
− wyjście podczerwieni IrDA do transmisji danych rozliczeniowych i kontrolnych, 
− wyjście impulsowe, 
− narzędzia antykradzieŜowe, 
− opcjonalnie: pamięć profilu obciąŜenia, wewnętrzny zegar taryfowy, pomiary 

przekładnikowe. 
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Tabela. 7.4.5. Dane techniczne i parametry liczników typu A1100. 

Parametr Opis 

Zakresy napięcia i prądu 230V; 5(85) A – wersja podstawowa (częst. 
imp. 500 imp./kWh 

Częstotliwość 50 lub 60 Hz 

Rodzaj instalacji trójfazowa, 3 lub 4 przewodowa 

Izolacja 4 kV RMS 50 Hz 

Test wytrzymałości 12 kV; 1,2/50 µS; 500 Ω 

Wyświetlacz Wysokość znaków 9,8 mm o wysokim 
kontraście i szerokim kącie odczytu 

Czas Ŝycia 16 lat (model OFGEM) wg certyfikatu 

Zakres temperaturowy -40 ÷ +60°C 

Wilgotność 0 ÷ 75 % (średnia roczna) 

Wyjście impulsowe impuls 100 ms; częst. 500 imp./kWh 

Masa licznika 860 g 

Dokładność Klasa 1 lub 2 (EN61036: 1996) 

Obudowa IP53 (EN60529) 

 

Liczniki typu A1350 

Elektroniczne liczniki energii elektrycznej typu A1350 słuŜą do precyzyjnego 
pomiaru ilości oraz jakości pobieranej lub wytwarzanej energii elektrycznej. Występują 
w wielu konfiguracjach dzięki czemu moŜna je dopasować do określonych potrzeb. 
Poprzez moŜliwość pomiaru energii czynnej i biernej zarówno pobranej jak i oddanej, 
moŜna wyeliminować tradycyjne układy pomiarowe złoŜone z kilku liczników 
indukcyjnych znacznie redukując koszty. Są one dedykowane do sieci średniego oraz 
niskiego napięcia, do rozliczeń w grupach taryfowych Bxx i Cxx. Zdalna komunikacja 
z licznikiem umoŜliwia odczyt i monitoring zarówno przez OSD jak i odbiorcę energii. 
Standardowe protokoły i wyjście powodują łatwość wykorzystania liczników typu 
A1350 w istniejących systemach telemetrii. Widok licznika energii elektrycznej typu 
A1135 przedstawiono na rys. 7.4.6. 
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Rys. 7.4.6. Licznik Elster A1350 [Els_08]. 

 
 
Podstawowe dane: 
− wysoka dokładność i stabilność, 
− zastosowanie tego samego licznika do układów 3-przewodowych 

i 4-przewodowych, 
− tryb testowy umoŜliwia redukcję czasu legalizacji, 
− moŜliwość pomiarów czterokwadrantowych (P+, P-, Q+, Q-, Q1..4), 
− 4 niezaleŜnie sterowane taryfy energii i 2 mocy, 
− pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej, 
− zintegrowany zegar do przełączania taryf, 
− wewnętrzna bateria do podtrzymania pracy zegara, 
− odczyt danych licznika zgodnie ze specyfikacją VDEW przy uŜyciu protokołu EN 

61107, 
− odczyt danych licznika przy braku zasilania, 
− narzędzia antykradzieŜowe, 
− rejestracja otwarcia obudowy i pokrywy złączy, 
− blokada sprzętowa zmiany konfiguracji, 
− odczyt, parametryzacja i programowania za pomocą przyjaznego dla uŜytkownika 

oprogramowania alphaSET. 
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Tabela. 7.4.6. Dane techniczne i parametry liczników typu A1100. 

Parametr Charakterystyka Opis 

Napięcie znamionowe 

Układ 4-przewodowy 
 
 

Układ 3-przewodowy 

3 x 220 / 380 V ... 3 x 230 / 400 V 
3 x 120 / 208 V ... 3 x 127 / 220 V 

3 x 58 / 100 V, 3 x 63 / 110 V 
(- 20 % … 15 %) 

3 x 100 V, 3 x 110 V, 3 x 120 V 
3 x 200 V, 3 x 220 V, 3 x 230 V, 

(- 20 % ... 15 %) 

Częstotliwość znamionowa  50/60 Hz, +/-5 % 

Prąd bazowy 
Prąd maksymalny 

Prąd rozruchu 
Prąd krótkotrwały 

Bezpośrednie /przekładnikowe 
Bezpośrednie /przekładnikowe 
Bezpośrednie /przekładnikowe 
Bezpośrednie /przekładnikowe 

5 A / 1 A, 5 A, 
60 A, 80 A, 100 A / 2 A, 6 A, 15 A 

< 4 mA / < 1 mA 
7000 A przez 2 okresy / 300 A 

przez 0,5 s 

Prąd znamionowy / 
maksymalny 

Prąd ciągły 
 
 

Prąd krótkotrwały 

Bezp.: 5(60) A, 5(80) A, 5(100) A 
Przekł.: 1(6), 5//1, 1(2) A, 5(6) A, 

5(15) A 
Bezp.: 7000 A przez 2 okresy 

Przekł.: 300 A przez 0,5 s 

Prąd rozruchu  Bezp.: < 4 mA 
Przekł.: < 1 mA 

Dokładność Zgod. EN 61036 i EN 60687 Klasa 2, 1 lub 0,5 

Zasilanie Napięcie znamionowe 

3 x 220 / 380 V …  3 x 230 / 400 V 
(-20 %..+15 %) 

Pracuje przy zaniku jednej lub 
dwóch faz lub fazy 

i przewodu zerowego 

Max 1 wejście sterujące Napięcie sterujące 
Progi 

Max. 265 V AC 
„OFF“ przy < 40 V „ON“ przy >60V 

Do 3 wyjść elektronicznych Standard S0 Zgod. IEC 62053-21 

Interfejsy 

Interfejs optyczny 
Interfejs elektryczny, CL0 

Interfejs elektryczny, RS485 
Interfejs elektryczny, RS232 

Zgod. 62065-21 (IEC 1107), 
max 9600 Baud / max 19200 Baud 

max 19200 Baud 
max 19200 Baud 

Wewnętrzny zegar taryfowy 4 taryfy 
4 sezony Zgod. EN 61038 

Podtrzymanie zegara RTC 
Bateria 

 
Dokładność 

> 10 lat pracy ciągłej przy 25°C 
czas Ŝycia bez obciąŜenia 

powyŜej 10 lat 
< 5 ppm, < 0,5 s/dzień 

MoŜliwość odczytu danych po 
zaniku zasilania Superkondensator > 2 dni 

Warunki klimatyczne 

Temperatura pracy 
Temperatura składowania 

Wilgotność 
Współczynnik temperaturowy 

-40...+65°C 
-40...+80°C 

0 – 100 %, bez kondensacji 
0,01 % na °C (cos φ = 1), < 0,04 % 

(cosφ = 0,5) 

Kompatybilność 
elektromagnetyczna EMC 

Wytrzymałość udarowa (1,2/50µs) 
Test izolacji 

6 kV, Rźródł = 2 Ω 
12 kV, Rźródł = 40 Ω 
4 kV, 1 min, 50 Hz 

Pobór mocy 
Bezp.: 

Przekł.: Obwody napięciowe 
Obwody prądowe 

< 1,5 W, < 2 VA na fazę 
< 1,5 W, < 2 VA na fazę 

< 0,01 W, < 0,01 VA na fazę 

Zaciski 
Licznik przekładnikowy 

Licznik bezpośredni 
Zaciski pomocnicze 

Średnica zacisków: 6 mm x 5 mm 
Średnica zacisków: 
10,3 mm x 8,3 mm 

Średnica zacisków: 2,5 mm2 

Obudowa 
Wymiary 

Stopień ochrony 
Materiał 

DIN 43857 cz. 2, DIN 43859 
Od IP51 do IP54 

Poliwęglan, niepalny materiał 
syntetyczny, podlegający 

recyklingowi 

Masa  1,3 kg 
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Liczniki typu A1500/A2500 

Elektroniczne liczniki energii elektrycznej typu A1500 są przeznaczone do 
pomiaru ilości oraz jakości pobieranej lub wytwarzanej energii elektrycznej. DuŜa 
liczba konfiguracji sprawia, Ŝe znajdują one zastosowanie w wielu typach układów 
pomiarowo-rozliczeniowych. Dzięki pomiarowi energii czynnej i biernej, zarówno 
pobieranej jak i oddawanej, pozwalają wyeliminować tradycyjne układy pomiarowe 
złoŜone z kilku liczników indukcyjnych redukując w ten sposób koszty. 

Liczniki tego typu dedykowane są do sieci wysokiego, średniego oraz niskiego 
napięcia do rozliczeń w grupach taryfowych Axx, Bxx i Cxx. Pomiar strat w linii 
i transformatorze umoŜliwia znaczne oddalenie punktu pomiarowego od punktu 
rozliczeniowego. Zdalna komunikacja z licznikami umoŜliwia odczyt i monitoring 
zarówno przez OSD, jak i odbiorcę energii. Standardowe protokoły komunikacji 
i wyjścia powodują łatwość włączenia go w istniejące systemy telemetrii oraz 
zastosowanie w aplikacjach TPA. Widok liczników energii elektrycznej typu A1500 
oraz A2500 przedstawiono na rys. 7.4.7. 

 

Rys. 7.4.7. Liczniki Elster: a) A1500, b) A2500 [Els_08]. 
 

Podstawowe dane: 
− szerokopasmowy zasilacz: ten sam licznik do wszystkich wartości napięć, 
− zastosowanie tego samego licznika do układów 3-przewodowych 

i 4-przewodowych, 
− wykonanie tablicowe (A1500) lub panelowe (A2500), 
− wyświetlacz zgodny ze specyfikacją VDEW, 
− tryb testowy umoŜliwia redukcję czasu legalizacji, 
− moŜliwość pomiarów czterokwadrantowych (P+, P-, Q+, Q-, Q1..4), 

a) b) 
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− 4 niezaleŜnie sterowane taryfy energii i mocy, 
− zintegrowany zegar do przełączania taryf, 
− zintegrowany odbiornik SCA, 
− superkondensator lub wewnętrzna bateria do podtrzymania pracy zegara, 
− synchronizacja czasu zegarem DCF dostępna po przyłączeniu anteny, 
− do 16 kanałów profilu obciąŜenia, 
− rozszerzona pojemność pamięci profilu obciąŜenia, 
− róŜne tryby pamięci (moc, energia, stany liczydeł), 
− dziennik do rejestracji wszystkich zdarzeń wraz ze znacznikami czasu, 
− 6 w pełni programowalnych wejść sterujących, 
− 6 elektronicznych wyjść impulsowych/sterujących, 
− 1 mechaniczne wyjście przekaźnikowe, 
− pomiary jakościowe i strat, 
− zasilanie pomocnicze, 
− do 3 wejść impulsowych, 
− odczyt, parametryzacja i programowania za pomocą przyjaznego dla uŜytkownika 

oprogramowania alphaSET. 

 



Raport I Projektu: Wzmocnienie nadzoru regulatora nad sektorem energii 

 Strona 309 

Tabela. 7.4.7. Dane techniczne i parametry liczników typu A1500/A2500. 

Parametr Charakterystyka Opis 

Napięcie znamionowe 
4-przewodowy, 3-elementowy 
3-przewodowy, 2-elementowy 
2-przewodowy, 1-elementowy 

3 x 58 / 100 V...3 x 240 / 415 V 
3 x 100 V...3 x 240 V 
1 x 100 V...1 x 240 V 

Częstotliwość znamionowa  50/60 Hz lub 16,66 Hz 

Prąd znamionowy/graniczny 
 

Prąd rozruchu 
 

Bezp.: 5(60) A, 5(80) A, 5(100) A 
Przekł.: 1(6), 5//1, 1(2)A, 5(6) A 

Bezp.: < 4 mA 
Przekł.: < 1 mA 

Dokładność  Klasa 1 lub 2, 
Klasa 0,5 S lub 0,2 S 

Wejścia sterujące 

Napięcie sterujące 
Poziomy przełączania 

 
Izolacja 

Max. 276 V AC 
Status „OFF“ dla U < 47 V 
Status „ON“ dla U > 51 V 

6kV, 1,2/50 µs pomiędzy wejściem 
sterującym a wszystkimi innymi 

obwodami 
Wyjścia elektroniczne 

- wyjścia impulsowe lub 
- wyjścia sterujące 

Napięcia DC lub AC 
Zakres napięć 

Prąd max. 

5 V do  ≤ 276 V 
≤ 100 mA 

Wejścia impulsowe 
Wejście impulsowe / 

Wejście synchronizujące 
Podłączenie anteny DCF77 

Zgodnie z standardem S0 
DIN 43864 

Przekaźnik mechaniczny 

Moc max łączenia 
Czas Ŝycia 

Napięcie max 
Prąd max 

1325 VA 
107 łączeń 

276 V DC/AC 
1 A DC/AC 

Interfejsy 

Interfejs optyczny 
Interfejs elektryczny, CL0, 

(2-przewodowy) 
Interfejs elektryczny, RS-232 
Interfejs elektryczny, RS-485 

EN62056-21 (IEC61107) 
max. 19200 Baud 

Warunki klimatyczne Temperatura działania 
Temperatura przechowywania 

-25°C...+60°C 
-30°C...+70°C 

Podtrzymanie zegara RTC Superkondensator 
Bateria 

10 dni 
10 lat 

Zasilanie Napięcie znamionowe 
Zasilacz szerokopasmowy 

3 x 58 / 100 V…3 x 240 / 415 V 
-20 % do +15 % Un 

Zasilanie główne 
Pobór mocy 

Obwody napięciowe 
Obwody prądowe 

< 0,8  W, <1,2 VA / fazę 
< 0,01 W, <0,01 VA / fazę 

Zasilacz pomocniczy 

Zasilacz szerokopasmowy 
Pobór mocy 

48 V... 230 V DC 
58 V... 230 V AC 

48 V – 230 V AC/DC 
-15 % / +20 % 

< 1,7 W...< 2,3 W 
< 2,3 VA...< 5,3 VA 

Wytrzymałość dielektryczna Test izolacji 
Wytrzymałość udarowa 

EN61036 
EN6103 

Zasilacz pomocniczy 
Pobór mocy 

Zasilanie DC, 48 V...200 V 
Zasilanie AC, 58 V...230 V 

< 1,7 W...< 2,3 W 
< 2,3 VA...< 5,3 VA 

Kompatybilność 
elektromagnetyczna EMC  EN61036 i EN60687 

Zaciski 
Liczniki przekładnikowe 
Liczniki bezpośrednie 
Zaciski pomocnicze 

zaciski: Ø = 5 mm 
zaciski: Ø = 8,5 mm 
zaciski: Ø = 3 mm 

Obudowa 
Wymiary 

Stopnie ochrony: 
Materiał obudowa / zaciski 

DIN 43857 cz. 2, DIN 43859 
Od IP51 do IP54 

Ogniotrwały poliwęglan, 
samogasnący, 

podlegający procesowi recyklingu 

Zintegrowany odbiornik SCA  

Kompatybilny ze wszystkimi 
powszechnie stosowanymi 

częstotliwościami i systemami, 
podłączony pomiędzy L1-N, lub 
L1-L2. Szczegółowe informacje 

w dokumentacji LCR400/LCR500 
Masa  < 1,5  kg 
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Moduły komunikacyjne 

Moduły komunikacyjne typu DM100/DM300/DM400/DM600 

Moduły serii DMx00 umoŜliwiają zdalny odczyt liczników energii elektrycznej 
z wykorzystaniem telefonii stacjonarnej analogowej lub cyfrowej oraz telefonii 
komórkowej GSM/GPRS. Dane z licznika (wartości rejestrów, profil obciąŜenia, 
parametryzacja) pobierane są za pomocą róŜnych interfejsów. Odczytywane mogą być 
równieŜ inne urządzenia gromadzące dane, korzystając z przeźroczystego trybu pracy 
modemu. Dodatkowo dostępny jest wewnętrzny profil obciąŜenia sterowany wejściami 
impulsowymi. Widok modułu komunikacyjnego typu DM100 przedstawiono na 
rys. 7.4.8. 

 

 

Rys. 7.4.9. Moduł komunikacyjny Elster DM100 [Els_08]. 
 
Podstawowe dane: 
− szerokopasmowy zasilacz 100–230 VAC, 
− łącze analogowe PSTN – DM100, 
− łącze cyfrowe ISDN – DM300, 
− praca w systemie GSM900/1800 MHz – DM400, DM600, 
− dioda informująca o stanie pracy urządzenia, 
− komunikacja lokalna przez interfejs szeregowy, 
− interfejsy komunikacyjne: 

− CLI zgod. IEC1107, tryb C do 19,2 kBit/s, 
− RS232 (Rx, Tx, DTR, GND) 57,6 kBit/s, 
− RS485 max. 32 urządzenia 19,2 kBit/s, 
− opcja: M-Bus (zamiast RS-485) max. 25 urządzeń 9,6 kBit/s, 

− przezroczysty odczyt danych licznika lub innego źródła, 
− montaŜ na lub obok licznika, 
− ochrona hasłem, 
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− okno czasowe dla połączeń przychodzących, 
− funkcja oddzwaniania, 
− do 3 wejść impulsowych z profilem obciąŜenia zgodny z VDEW i EDIS, 
− zdalna aktualizacja firmware'u, 
− zegar wewnętrzny z podtrzymaniem, 
− parametryzacja i programowanie za pomocą przyjaznego dla uŜytkownika 

oprogramowania DMset. 
 
 
Tabela. 7.4.8. Dane techniczne i parametry modułów komunikacyjnych. 

Parametr Charakterystyka Opis 

Zasilanie Napięcie 
Pobór mocy 

230 V / 100 V, 50 Hz 
10 VA aktywny, 6 VA pasywny 

Interfejsy 

Podłączenie licznika 
 
 
 
 

Wejście impulsowe 1-3 

Pętla prądowa CL1 20 mA zgodna z IEC1107; 
RS232 do 57,6 kbit/s; fullduplex, Rx, Tx, GND, RS485 do 

32 urządzeń; 2 przewodowy, 19,2 kbit/s, 
halfduplex (25 urządzeń) 

M-Bus zgodny z EN14343do 9,6  kbit/s, 
halfduplex (25 urządzeń); 

Aktywne wejście S0 zgodne z EN62053-31-B 
Pamięć profilu 

obciąŜenia Pamięć statyczna 1 MB lub 2 MB Flash 
(zabezpieczenie przed zanikiem napięcia) 

Zegar 
wewnętrzny 

Podtrzymanie 
Opcjonalne ster. z DCF 

> 48 godz. 
dodatkowa antena DCF z kablem 

Warunki 
klimatyczne 

Zakres Temperatury 
Zakres wilgotności 

-20 .. +50°C 
0 .. 95 %, bez kondensacji 

Rodzaj ochrony  IP51 

Wymiary Pokrywa złącz lub płyty 
licznika Wys. / Szer. / Gł.   180 x 105 x 70 mm 
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 Hawlett Packard 

Firma Hewlett Packard jest jednym z największych dostawców rozwiązań 
złoŜonych systemów informatycznych dla wielu sektorów gospodarki o zasięgu 
ogólnokrajowym. W Polsce m.in. realizowała projekty informatyczne dotyczące 
realizacji systemów informatycznych obsługi wydawania dowodów osobistych czy 
sytemu dopłat rolniczych. W sektorze energetyki, firma Hewlett Packard realizowała 
systemy AMR/AMM w takich krajach jak Hiszpania i Słowenia.  

Architektura systemów AMR firny HP dla energetyki, zwanych Systemami 
Zarządzania Odbiorem Rozproszonym (SZOR) składa się trzech głównych elementów: 

− systemu centralnego zarządzania, 
− koncentratorów danych, 
− końcowych urządzeń pomiarowych. 

W warstwie informatycznej systemy te zbudowane są w głównej mierze 
w oparciu o produkty HP OpenView realizujące większość zadań systemu. Jedynie 
w zakresie obsługi baz danych stosowane są rozwiązania firmy ORACLE lub system 
MS SQL firmy Microsoft. Do zarządzania procesami systemu, komunikacji pomiędzy 
elementami systemu informatycznego, wykorzystywane jest oprogramowanie HP 
OpenView Operations. Zastosowane produkty informatyczne pozwalają na pełną 
skalowalność systemu w zakresie ilości obsługiwanych liczników jak i czasu i wielkości 
przechowywania danych pomiarowych. Wielkość budowanego systemu ograniczona 
jest w zasadzie jedynie w warstwie sprzętowej, poprzez jego moc obliczeniową oraz 
pojemność pamięci masowych do przechowywania danych pomiarowych. 

Do budowanych przez siebie systemów AMR firma HP dostarcza własny sprzęt 
komputerowy, na który składają się między innymi równieŜ macierze dyskowe oraz 
inne urządzenia słuŜące do przechowywania danych. Natomiast urządzenia pomiarowe 
oraz moduły komunikacyjne mogą pochodzić od dowolnego producenta o ile spełniają 
minimalne wymagania systemu i znany jest ich protokół komunikacyjny. Znajomość 
protokołu komunikacyjnego jest niezbędna do zestawienia współpracy liczników 
z koncentratorami danych. DąŜeniem przy realizacji systemów AMR firmy HP bowiem 
jest to, aby dane pomiarowe z liczników były przekazywane do koncentratora, który 
stanowi dla systemu AMR źródło danych. 

Koncentrator pełniąc funkcję zarządzania lokalną siecią liczników, 
przechowując wiele informacji dotyczących stanu, parametrów a takŜe wartości 
odczytów z zadanym interwałem czasowym. Tworzy się tym samym trójpoziomowa, 
redundantna struktura baz danych: 

− baza danych o odczytach na poziomie licznika, 
− baza danych o wszystkich licznikach obsługiwanych przez dany koncentrator na 

poziomie koncentratora, 
− centralna baza danych jako replikacja baz z koncentratorów. 

Rozwiązanie takie podnosi bezpieczeństwo całego systemu i umoŜliwia 
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uzupełnienie wpisów po przerwie w transmisji, bądź nawet po całkowitej utracie 
łączności poprzez bezpośrednie odczytanie zapisów z koncentratora. 

Na rysunku 7.4.1. przedstawiony został schemat struktury systemu SZOR firmy 
HP. Komunikacja systemu centralnego z koncentratorami odbywa się za pomocą 
transmisji pakietowej GPRS poprzez wydzielony Access Point. Natomiast komunikacja 
na poziomie koncentrator – licznik odbywa się przy wykorzystaniu sieci niskiego 
napięcia w technologii PLC lub DLC lub teŜ przy wykorzystaniu sieci radiowej 
pracującej w paśmie 433 MHz. System ten umoŜliwia równieŜ sterowanie grzaniem, do 
tego celu przewidziane jest wykorzystanie technologii bezpośredniej transmisji 
pakietowej GPRS. 

 

Rys. 7.4.1. Schemat struktury SZOR [Hew_08]. 

 

Taki system, z punktu widzenia technicznego, stanowi rozległą sieć 
komputerową, składająca się z koncentratorów danych oraz liczników energii 
elektrycznej podłączonych bezpośrednio do systemu – rys. 7.4.2. Zarządzanie pracą, 
kontrolowanie jej stanu odbywa się przy pomocy oprogramowania OpenView Network 
Node Manager. 

Zakres zadań, jakie mogą realizować systemy AMR/AMM firmy HP jest bardzo 
szeroki i uzaleŜniony jest od wielkości oraz złoŜoności projektu. Wśród funkcji 
realizowanych przez system naleŜy wymienić: 

− automatyczny odczyt liczników za pośrednictwem koncentratorów lub w trybie 
bezpośrednim oraz zachowanie danych pomiarowych w bazie danych pomiarowych; 
w przypadku wystąpienia przerw w komunikacji, system posiada mechanizmy 
sygnalizacji niesprawności łącza oraz automatycznego przywracania komunikacji 
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a takŜe uaktualnienia i zapisu danych pomiarowych w centralnej bazie danych (tryb 
odbudowy sytemu); 

− obsługę liczników przystosowanych do rozliczeń kredytowych i przedpłatowych; 
− sterowanie załączaniem i odłączaniem odbiorców; 
− bilansowanie energii elektrycznej w węzłach systemu oraz wskazywanie 

potencjalnych miejsc nielegalnego poboru energii elektrycznej; 
− rozbudowane mechanizmy w zakresie analizy i optymalizacji zuŜycia energii 

elektrycznej przez odbiorców; składają się na nie m.in. moŜliwość uŜycia 
dowolnych okresów uśredniania, dynamiczne tworzenie planów taryfowych na 
podstawie danych pomiarowych pozwalające na racjonalizację zuŜycia energii 
elektrycznej przez odbiorców; szerokie moŜliwości systemu polegające na 
rejestracji w systemie całych profili zuŜycia energii pozwalają bowiem na 
przeniesie, z liczników do systemu, rozliczeń taryfowych; 

− monitorowanie waŜności cech legalizacyjnych urządzeń pomiarowych; odbywa się 
przy wykorzystaniu bazy danych przechowującej dane dotyczące kaŜdego 
zainstalowanego w systemie licznika. 

 

Rys. 7.4.2. Topologia systemu SZOR [Hew_08. 

 

Systemy AMR/AMM firmy HP mogą współpracować z szerokim zakresem 
typów urządzeń pomiarowych. Wśród producentów, których liczniki moŜna zastosować 
naleŜy wymienić takie firmy jak: Landis+Gyr (ZDMxxx, ZMBxxx), Elster (A1500), 
Actaris, JMTronik, Pozyton (LZQJ, EAP, EQABP). Liczniki te umoŜliwiają 
wielotaryfowy pomiar energii czynnej jak i biernej w obu kierunkach oraz rejestrację 
profilu mocy. Koncepcja sytemu SZOR przewiduje jednak znacznie szerszy zakres 
funkcji spełnianych przez urządzenie pomiarowe – mogą one w systemie pełnić funkcje 
urządzeń wyposaŜonych w dodatkowe moduły komunikacyjne, sterujące i kontrolujące 
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inne wielkości niŜ energia elektryczna, np. temperaturę. Schemat struktury takiego 
urządzenia pomiarowego przedstawiony został na rys. 7.4.3. 

 

Rys. 7.4.3. Modułowa struktura urządzenia pomiarowego w systemie SZOR [Hew_08]. 

 

Do swoich systemów SZOR, firma HP określiła pewne wymagania jakie 
powinny spełniać urządzenia pomiarowe, aby zapewnić pełną funkcjonalność systemu, 
zwłaszcza w zakresie rozliczeń przedpłatowych: 

− moŜliwość zdalnego przełączania trybu pracy z przedpłatowego na kredytowy 
i odwrotnie, 

− zdalne przesyłanie do licznika pracującego jako przedpłatowy kodu z informacją 
o zakupionej energii oraz wystawianie przez licznik potwierdzenia dostarczenia tego 
kodu, 

− moŜliwość kontroli ilości sprzedanej energii na poziomie licznika, 
− zdalne załączanie/wyłączanie zasilania, 
− zwracanie informacji o trybie pracy licznika, 
− wysyłanie przez licznik powiadomienia o wyczerpaniu się zapasu wykupionej 

energii i wyłączeniu zasilania obiektu, 
− pamięć umoŜliwiająca przechowanie minimum 120 informacji o godzinowych 

zuŜyciach energii. Informacja ta powinna obejmować: 
− cechę czasu (rok/miesiąc/dzień; godzina:minuta), 
− zuŜycie energii w danej godzinie, 

− zegar z moŜliwością zdalnej synchronizacji czasu, 
− moduł komunikacji po PLC/DLC lub radio, bądź cyfrowe wyjście szeregowe. 
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 JednakŜe ze względu na przeniesienie punktu cięŜkości rozliczeń taryfowych 
z liczników do systemu i umiejscowienie głównych źródeł danych pomiarowych 
w koncentratorach, system moŜe współpracować nawet z najprostszymi licznikami 
spełniającymi minimalne wymagania załoŜeń systemów AMR. UmoŜliwia to takŜe 
wdroŜenie systemu AMR/AMM w obszarach gdzie są juŜ zainstalowane urządzenia 
pomiarowe określonego typu.  

 Jednocześnie podejście takie powoduje, iŜ kluczowymi elementami systemu są 
koncentratory danych oraz urządzenia komunikacyjne pośredniczące w wymianie 
danych pomiędzy nimi a licznikami w przypadku gdy urządzenia pomiarowe nie są 
wyposaŜone w specjalistyczny interfejs komunikacyjny (RS485, LAN, GPRS) 
umoŜliwiający komunikację z koncentratorem. 

 Techniczne rozwiązania komunikacyjne stosowane w systemach AMR/AMM 
firmy HP powinny zapewniać transmisje danych odporną na zakłócenia i przerwy w 
transmisji spowodowane róŜnicami w charakterze komunikacji licznika (interfejs 
szeregowy, modem) oraz koncentratora (np. transmisja pakietowa GPRS). Powinny 
umoŜliwiać równieŜ, ze względu na wymagania mechanizmów przywracania systemu 
w przypadku awarii, przechowywanie pełnych danych pomiarowych przez okres 63 dni. 
W zakresie technologii komunikacyjnych na styku moduł komunikacyjny – 
koncentrator rekomendowane są następujące rozwiązania transmisyjne: 

− PLC, 
− DLC (rekomendowane) o prędkości 400 bit/s, 
− radiowa w paśmie 433 MHz. 

W przypadku braku moŜliwości zastosowania powyŜszych rozwiązań, jako 
medium komunikacyjne wykorzystana moŜe być transmisja pakietowa GPRS w sieci 
GSM. 

Natomiast komunikacja koncentratorów z centralnym system odbywa się 
w technologii GPRS. 

Koncepcja komunikacji w systemie SZOR zakłada, iŜ moduł komunikacyjny 
systemu centralnego łączył się będzie z koncentratorami rozmieszczonymi na stacjach 
SN/nN za pośrednictwem prywatnej sieci IP udostępnianej przez operatora telefonii 
GSM w systemie łączności pakietowej GPRS. Cała prywatna sieć IP zostanie 
podzielona na obszarowe podsieci skorelowane z obszarami zasilanymi przez 
poszczególne GPZ-ty. W ramach tych podsieci zaadresowane zostaną poszczególne 
koncentratory skojarzone ze stacjami SN/nN i przechowujące informację o licznikach 
aktualnie z nich zasilanych a jednocześnie obsługiwanych przez dany koncentrator. 
Dzięki temu struktura sieci informatycznej wraz z wpisami adresów liczników na 
koncentratorach odzwierciedla rzeczywistą topologię sieci energetycznej. 
Schematyczne przedstawienie takiego rozwiązania pokazane zostało na rys. 7.4.4. 
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Rys. 7.4.4. Struktura sieci informatycznej odzwierciedlająca strukturę sieci 
energetycznej [Hew_08]. 

 

Adresacja komunikatów z centralnego systemu odbywa się w sposób złoŜony: 
adres IP koncentratora + adres licznika. Zadaniem koncentratora jest interpretacja 
adresu i przekazanie komunikatu do odpowiedniego licznika. Dla określonej grupy 
komunikatów nie następuje na tym etapie ich odkodowanie, a jedynie przekierowanie 
do wskazanego adresata (urządzenia odbiorczego). W koncentratorze moŜe równieŜ 
następować translacja rozkazów w przypadku konieczność obsługi przez system 
urządzeń pomiarowych pochodzących od róŜnych producentów i posługujących się 
swoimi indywidualnymi zestawami rozkazów. W takim wypadku system centralny 
rozsyła standardowe rozkazy (włącz, wyłącz, odczytaj stan liczydła itd.), które 
poszczególne koncentratory tłumaczą na postać zrozumiała dla obsługiwanych 
liczników.  

Na postawie dotychczas przeprowadzonych wdroŜeń systemów AMR/AMM, 
firma HP, rekomenduje zastosowanie następujących rodzajów koncentratorów danych: 

− współpracujących z jednym typem liczników energii elektrycznej; mają one 
zastosowanie np. w przypadku odbiorców komunalnych w blokach mieszkalnych, 
gdzie zainstalowane urządzenia pomiarowe posiadają taki sam interfejs (lub moduł) 
komunikacyjny; do koncentratora tego rodzaj moŜe być podłączone maksymalnie 
40 liczników – rys. 7.4.5.; 

− współpracujących z maksymalnie pięcioma typami liczników energii elektrycznej; 
rozwiązanie takie, pomimo wyŜszego kosztu, odznacza się znacznie większą 
elastycznością, np. w przypadku wymian liczników na inny rodzaj; koncentrator 
tego rodzaju posiada takŜe pięciokrotnie większą, (200) maksymalną liczbę 
urządzeń pomiarowych, z których moŜe odczytywać dane – rys. 7.4.6. 
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Rys. 7.4.5. Schemat współpracy liczników wyposaŜonych 
w interfejs CS z koncentratorem danych [Hew_08]. 

 

 

Rys. 7.4.6. Schemat współpracy liczników wyposaŜonych 
w interfejs CS z koncentratorem danych [Hew_08]. 

 

Zarówno koncentratory przystosowane do współpracy z jednym jak i z kilkoma 
typami liczników posiadają pewne wspólne cechy, takie jak: 

− translacja protokołów komunikacyjnych liczników do jednego formatu wymiany 
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danych z systemem nadrzędnym, 
− komunikacja dwukierunkowa, umoŜliwiająca zarówno nie tylko odczyt ale takŜe 

programowanie liczników i sterowanie załączaniem i odłączaniem energii 
u odbiorcy, 

− bilansowanie energii w węźle koncentratora (wykrywanie punktów nielegalnego 
poboru energii), 

− przechowywanie danych pomiarowych przez 40 dni. 
 

Odczyt liczników w normalnym trybie pracy odbywa się lokalnie minimalizując 
ruch po sieci rozległej (koncentratory – system centralny). Przekazywanie danych do 
systemu centralnego moŜe odbywać się w innych interwałach czasowych, np. co 
1 dobę, bądź na wyraźne wezwanie z systemu. 

Wykrywanie sytuacji krytycznych odbywa się równieŜ za pomocą 
mechanizmów lokalnych, one równieŜ odpowiadają za wysyłanie komunikatów 
alarmowych do centralnego systemu w czasie rzeczywistym. 

Wyniesienie części funkcjonalności systemu SZOR do koncentratorów zwiększa 
wydajność całości rozwiązania, podnosi jego bezpieczeństwo oraz umoŜliwia w prosty 
sposób obsługiwanie urządzeń pomiarowych pochodzących od róŜnych producentów 
czyniąc system SZOR wysoce elastycznym. 
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 iAd GmbH 

Firma iAd GmbH posiadająca swoją siedzibę w Niemczech reprezentowana jest 
w Polsce za pośrednictwem spółki iPLS Sp. z o.o. Intelligent PowerLine Systems 
z siedzibą w Warszawie, której celem jest propagowanie rozwiązań technicznych 
z dziedziny inteligentnych systemów pomiarowych i zarządzania infrastrukturą sieci 
dystrybucyjnej z wykorzystaniem systemu telekomunikacyjnego opracowanego przez 
iAd GmBH. 

 

Opis systemu komunikacyjnego DLC – 2000 

Zasadniczym elementem rozwiązań technicznych oferowanych przez iAD 
GmBH jest system dwukierunkowej komunikacyjny DLC – 2000. Składa się on 
z urządzeń pomiarowych (liczników energii elektrycznej, liczników innych mediów, 
urządzeń kontrolno-pomiarowych instalowanych w sieci dystrybucyjnej), urządzeń 
sterujących elementami wykonawczymi oraz urządzeń komunikacyjnych tzw. mostów 
(ang. Bridges) oraz punktów dostępowych (ang. Access Points), umoŜliwiających 
przesyłanie danych pomiarowych oraz sygnałów sterujących za pośrednictwem 
istniejącej sieci rozdzielczej niskiego oraz średniego napięcia – komunikacja DLC (ang. 
Distribution Line Carrier). DLC wykorzystuje wąskopasmową komunikację poprzez 
sieć elektroenergetyczną o częstotliwości 9–500 kHz. Oferuje prędkość transmisji do 
576 kbit/s. Technologia DLC jest odpowiednia do współpracy, nawet w bardzo duŜych 
sieciach, z wieloma systemami zarządzania energią w czasie rzeczywistym i zdaniem 
iAD GmGH pozwala na zbudowanie tzw. inteligentnej sieci o strukturze 
zaprezentowanej na rys. 7.6.1. 

 W porównaniu do klasycznych rozwiązań z dziedziny PLC, który stosuje 
szerokie pasmo z częstotliwością od 1,5 do 30 MHz (w tym szerokim paśmie 
częstotliwości są ogólnie znane zakłócenia poprzez emisje fal radiowych), rozwiązania 
zgodne z DLC – 2000 stosuje wąskie pasmo z częstotliwością od 9 do 148,5 kHz 
(odpowiada Europejskiej Normie CENELEC) lub 9 do 500 kHz. W tym przez REMPLI 
(ang. Real - time Energy Management via Power Lines and Internet – projekt 
zrealizowany przez iAd GmBH) wybranym wąskim paśmie częstotliwości zakłócenia 
poprzez emisje fal radiowych są znacznie mniejsze i nie mają Ŝadnego wpływu na 
funkcję systemu komunikacyjnego DLC – 2000 [Ipl_08]. 

System komunikacyjny DLC – 2000 został opracowany przy załoŜeniu realizacji 
komunikacji dwukierunkowej w sieciach dystrybucyjnych, w których do jednego GPZ 
(GPZ – główny punkt zasilający) przyłączonych jest do 60 000 punktów pomiarowych 
z zapewnieniem odczytu wszystkich urządzeń pomiarowych w czasie 15 minut poprzez 
stacje transformatorowe Sn/nN – rys. 7.6.1. 
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Rys. 7.6.1. Struktura systemu komunikacyjnego DLC – 2000 [Ipl_08]. 

 

System komunikacyjny DLC – 2000 wspiera wszystkie urządzenia pomiarowe, 
których moduły komunikacyjne zostały oparte na układach scalonych DLC-2B/BA 
opracowanych przez iAD GmBH. Firma iAD GmBH po podpisaniu umów licencyjnych 
z producentami liczników, modułów komunikacyjnych oraz innych elementów 
infrastruktury komunikacyjnej przekazuje pełną dokumentację swoich rozwiązań 
technicznych w celu wdraŜania swoich rozwiązań technicznych przez inne firmy 
[Ipl_08]. 

System komunikacyjny DLC – 2000 pozwala na integrację innych urządzeń 
pomiarowych stosowanych u odbiorców, urządzeń alarmowych oraz elementów samej 
sieci dystrybucyjnej zgodnie z rys. 7.6.2. 
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Rys. 7.6.2. System komunikacyjny DLC – 2000 jako scentralizowana sieć 
sterowania i wymiany danych pomiarowych [Ipl_08]. 

 

Elementy systemu komunikacyjnego DLC – 2000 

 

Liczniki energii elektrycznej typu DLC – 200  

Liczniki energii elektrycznej wykorzystywane we wdraŜanych instalacja 
pomiarowych opartych na systemie komunikacyjnym DLC – 2000 produkowane są 
przez firmę ELGAMA Elektronika. 

W zaleŜności od oczekiwań systemu pomiarowego istnieje moŜliwość 
wykorzystania liczników typu DLC – 200 posiadających wyszczególnione własności 
oraz dane techniczne. 

 

Podstawowe własności oraz dane techniczne liczników energii elektrycznej 
typu DLC – 200: 

− pomiar w sieciach jedno i trójfazowych: 1 x 230 V lub 3x230V/50Hz + 15%/-20%, 
− prąd maksymalny Imax = 100 A, 
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− pomiar mocy czynnej w klasie 1 oraz biernej w klasie 2, 
− rejestracja profilu obciąŜenia, 
− moŜliwość zaprogramowania do czterech taryf, 
− zdalna zmiana taryfy, 
− zdalna zmiana mocy umownej, 
− moŜliwość pracy w trybie przedpłatowym, 
− wykrywanie prób ingerencji do licznika, 
− współpraca z systemem komunikacyjnym DLC – 2000, 
− wbudowany wewnętrzny moduł komunikacji radiowej – licznik pracuje jako 

koncentrator systemu komunikacyjnego dla danych pomiarowych pochodzących 
z innych urządzeń pomiarowych, tj. liczników wody, gazu, ciepła, etc. (opcja), 

− wbudowany stycznik, moŜliwość zdalnego odłączenia/załączenia odbiorcy, 
− temperatura pracy: -40°C to +60°C, 
− wyposaŜony w interfejsy: 1x DLC (DLC-2B-Chipset), 1 x optyczny 

(IEC 62056-21), 1 x radiowy (opcjonalny). 
 

Widok licznika energii elektrycznej typu DLC – 200 zaprezentowano na rys. 7.6.3 

 

Rys. 7.6.3. Widok licznika energii elektrycznej typu DLC – 200 [Elg_08]. 

 

Bridge DLC - 2000 

Bridge systemu DLC – 2000 jest urządzeniem komunikacyjnym instalowanym 
w stacjach transformatorowych Sn/nN. Podstawowym zadaniem stosowania połączeń 
mostowych Bridge jest połączenie dwukierunkowej sieci komunikacyjnej zbudowanej 
na bazie istniejącej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia z siecią dystrybucyjną 
SN. 

Podstawowe dane charakteryzujące moduły Bridge systemu DLC – 2000 
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zakres częstotliwości 9 – 500 kHz, 

moŜliwości ustawiania pasma 4 – 400 kHz, 

zakres szybkości przesyłania danych 9,6 – 576 (288 CENELEC) kbks 

maksymalny zasięg 500 m – 1 km (linie niskiego napięcia) 

 do 15 km przez linie średniego napięcia 

podłączenie średniego napięcia pojemnościowe lub indukcyjne 

konfiguracja częstotliwości dowolna konfiguracja częstotliwości nośnych 

rodzaj transmisji transmisja przy uŜyciu OFDM: Orthogonal Frequency  

   Divison Multiplexing oraz FEC: Forward Error Correction  

 synchroniczna i asynchroniczna 

 przez linie wysokiego, średniego i niskiego 

 napięcia i inne linie dwuprzewodowe 

 nawet linie z silnymi zakłóceniami i tłumieniem 

zgodność ze standardami EN 50065,(CENELEC), IEC 61000-3, 

 FCC part 15 Subpart B 

klasa ochrony  IP 51 

temperatura pracy 0ºC ÷ 70ºC, opcjonalnie  -40ºC ÷ 70ºC 

wilgotność 5 % ÷ 95 % 

 

Budowę wewnętrzną urządzenia Bridge systemu komunikacyjnego DLC – 2000 
zaprezentowano na rys. 7.6.3. 

 

Rys. 7.6.3 Budowa wewnętrzna urządzenia Bridge systemu 
komunikacyjnego DLC – 2000 [Ipl_08]. 
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Bridge systemu DLC – 2000 wyposaŜony jest w następujące wyjścia: 

− 2x Ethernet 10 BaseT / 100 BaseTX elektryczny lub wariant optyczny 100BaseFX, 
− 2 x RS232 / RS485, tryb pracy wybierany przez sterowanie programowe, 
− szyna CAN-Bus, w pełni zgodna ze standardem ISO 11898, tryb pracy szybkiej 

i wolnej, 
− 3 x złącze pomiarowe EN 62056 (IEC1107), 
− nadrzędne (Master) złącze pomiarowe M-Bus, 
− czytnik typu Smartcard dla standardowych kart SIM zgodnych standardem ISO 

7816, 
− systemowe gniazdo łączeniowe (dla podłączania np. kart We/Wy = I/O). 
 

Access Point systemu DLC – 2000 

Punkty dostępowe w systemie komunikacyjnym DLC – 2000 stanowią 
połączenie sieci komunikacyjnej opartej na protokole TCP/IP przekazującej dane 
pomiarowe oraz sygnały sterujące do/z systemu centralnego z siecią komunikacyjną 
wykorzystującą istniejącą sieć elektroenergetyczną średniego i niskiego napięcia. 

Podstawowe dane charakteryzujące moduły Access Point systemu DLC – 2000 

zakres częstotliwości 9 – 500 kHz, 

moŜliwości ustawiania pasma 4 – 400 kHz, 

zakres szybkości przesyłania danych 9,6 – 576 (288 CENELEC) kbks 

maksymalny zasięg 500 m – 1 km (linie niskiego napięcia) 

 do 15 km przez linie średniego napięcia 

podłączenie średniego napięcia pojemnościowe lub indukcyjne 

konfiguracja częstotliwości dowolna konfiguracja częstotliwości nośnych 

rodzaj transmisji transmisja przy uŜyciu OFDM: Orthogonal Frequency  

   Divison Multiplexing oraz FEC: Forward Error Correction  

 synchroniczna i asynchroniczna 

 przez linie wysokiego, średniego i niskiego 

 napięcia i inne linie dwuprzewodowe 

 nawet linie z silnymi zakłóceniami i tłumieniem 

zgodność ze standardami EN 50065,(CENELEC), IEC 61000-3, 

 FCC part 15 Subpart B 

klasa ochrony  IP 51 

temperatura pracy 0ºC ÷ 70ºC, opcjonalnie  -40ºC ÷ 70ºC 

wilgotność 5 % ÷ 95 % 
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Access Point systemu DLC – 2000 wyposaŜony jest w następujące wyjścia: 

− 2x Ethernet 10 Base T / 100 Base TX elektryczny lub wariant optyczny 100 Base 
FX, 

− 2x RS232 / RS485, tryb pracy wybierany przez sterowanie programowe, 
− szyna CAN-Bus, w pełni zgodna ze standardem ISO 11898, tryb pracy szybkiej i 

wolnej, 
− 3 x złącze pomiarowe EN 62056 (IEC1107), 
− nadrzędne (Master) złącze pomiarowe M-Bus, 
− czytnik typu Smartcard dla standardowych kart SIM zgodnych standardem ISO 

7816, 
− systemowe gniazdo łączeniowe (dla podłączania np. kart We/Wy = I/O). 
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 IBM 

Włoskie przedsiębiorstwo energetyczne Enel Distribuzione rozpoczęło pierwsze 
prace pilotaŜowe z zakresu zdalnej transmisji danych pomiarowych pochodzących 
z liczników energii elektrycznej w 1999 r. Uzyskane doświadczenia pozwoliły na 
opracowanie wspólnie z IBM powszechnego planu wymiany wszystkich liczników 
energii elektrycznej u kaŜdego z 30 mln odbiorców oraz wdroŜenie kompleksowego 
systemu Telegestore zapewniającego zdalną transmisję danych oraz zarządzanie 
urządzeniami komunikacyjnymi i pomiarowymi. Realizację projektu rozpoczęto 
w 2000 r. i została zaplanowana na 5 lat. 

Jako medium transmisyjne została uŜyta sieć elektroenergetyczna niskiego 
napięcia w celu połączenia liczników energii elektrycznej zainstalowanych u odbiorców 
komunalno-bytowych z koncentratorami, a następnie w oparciu o sieć GSM/GPRS, 
dane pomiarowe przesyłane są do systemu zdalnego. Strukturę systemu Telegestore 
zaprezentowano na rys. 7.7.1. 

 

Rys. 7.7.1. Struktura systemu Telegestore wdroŜonego wraz 
z IBM przez Enel [Pio_07]. 

 

Do zasadniczych cech systemu AMM Telegestore zaliczyć naleŜy: realizację 
zdalnego odczytu urządzeń pomiarowych, zdalną zmianę taryfy, zdalne załączanie 
i wyłączanie odbiorcy, zdalny nadzór nad siecią niskiego napięcia, bilansowanie 
obszarów sieci dystrybucyjnej. 
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Liczniki energii elektrycznej w systemie Telegestore 

W systemie Telegestore zostały zastosowane elektroniczne liczniki energii 
elektrycznej produkowane przez zakontraktowane fabryki, które zapewniają 
odpowiednio wysoką wielkość produkcji (przy jednoczesnym zachowaniu wysokich 
parametrów jakościowych produkcji. Liczniki zostały zaprojektowane przez Enel 
z pomocą zewnętrznych projektantów. 

 Do podstawowych cech liczników energii pracujących w systemie Telegestore 
naleŜy zaliczyć: 

− klasa pomiaru 2, 
− zintegrowane funkcje pomiarowe, 
− wyświetlacz prezentujący bieŜące zuŜycie energii, moc oraz informację o cenie 

energii, 
− zaimplementowany wyłącznik obwodu, 
− moduł komunikacyjny PLC, 
− moŜliwość pracy w trybie przedpłatowym, 
− detekcja nieuprawnionej manipulacji przy liczniku, 
− zgodność ze standardami CEN 61036 oraz CEN 61268, 

Widok licznika energii elektrycznej przeznaczonego dla odbiorców komunalno-
bytowych zaprezentowano na rys. 7.7.3. 

 

Rys. 7.7.3. Widok licznika energii elektrycznej [Sta_06b]. 

 

System centralny Telegestore 

System centralny Telegestore automatycznie zbiera i wysyła dane z/do 
koncentratorów i zarządza systemem. AMM uwzględnia specyficzne cechy 
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komunikacji PLC (szumy i zakłócenia silnie zaleŜą od obciąŜenia o róŜnych porach 
dnia i nocy). AMM umoŜliwia przekazanie danych do innych systemów technicznych, 
handlowych i back-office. 

Oprogramowanie komunikacyjne systemu, mechanizmy wymiany i przepływu 
danych zostały zrealizowane w oparciu o produkty IBM, między innymi 
oprogramowanie IBM WebSphere. 

System Telegestore zapewnia odbiorcom duŜą elastyczność oraz łatwy dostęp do 
swoich danych taryfowych oraz rozliczeniowych, w tym równieŜ do profilu zuŜycia 
energii elektrycznej za dowolny okres. Pozwala to odbiorcy na dokonanie wyboru 
optymalnej taryfy oraz świadome zmodyfikowanie swojego zuŜycia energii w celu 
ograniczenia wydatków ponoszonych z tytułu uŜytkowania energii elektrycznej 
[Sta_06b]. 

Do najwaŜniejszych cech systemu Telegestore naleŜą: 

− rozliczanie ilości energii czynnej i biernej, 
− zdalny, automatyczny odczyt liczników, 
− zdalne załączanie oraz wyłączanie odbiorców, 
− zachowanie elastycznej struktury taryf z moŜliwością modulacji dziennej, 

tygodniowej, miesięcznej i związanej z porą roku i elastycznym okresem 
rozliczenia, 

− dostęp odbiorców do swoich danych taryfowych oraz rozliczeniowych, 
− redukcja czasu oczekiwania na zmianę umowy, 
− detekcja zdarzeń oraz prób kradzieŜy, 
− detekcja prób ingerencji w urządzenia pomiarowe, 
− przekazywanie zwrotnej informacji do odbiorców, 
− realizacja rozliczeń w trybie kredytowym oraz przedpłatowym, 
− zarządzanie zapotrzebowaniem na moc, 
− monitorowanie wybranych parametrów jakościowych energii elektrycznej, 
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 Iskraemeco 

Liczniki jednofazowe 

Liczniki typu ME 371 

Liczniki jednofazowe typu ME371 są urządzeniami pomiarowymi 
przeznaczonymi do pomiaru energii czynnej, biernej (opcjonalnie) oraz wartości mocy 
czynnej. UmoŜliwiają pracę w systemach AMR i AMM. Liczniki ME 371 wyposaŜone 
są w port optyczny oraz modem do komunikacji DLC zintegrowane wraz z licznikiem 
w jednej obudowie. Pozwalają równieŜ na dokonywanie rozliczeń energii w trybie 
przedpłatowym zgodnie z określoną taryfą. WyposaŜone zostały w wewnętrzny 
wyłącznik sterowany zdalnie. Liczniki zostały zaprojektowane zgodnie ze standardami: 
IEC 62052-11, IEC 62053-21 oraz ISO 9001. Widok licznika typu ME 371 
zaprezentowano na rys. 7.8.1. 

 

 
Rys. 7.8.1. Widok licznika Iskraemeco typu ME 371 [Isk_08]. 

 

Podstawowe cechy: 
− współpraca w systemach AMR i AMM ze zintegrowaną komunikacją DLC, 
− pomiar energii czynnej, biernej (opcjonalnie) oraz mocy (w przedziałach: 5, 10, 15, 

30 lub 60 minut) w dwóch kierunkach lub czterokwadrantowo, 
− obsługa komunikacji dwukierunkowej, 
− praca w trybie kredytowym oraz przedpłatowym, 
− obsługa do 4 taryf (4 pory roku, 4 rodzaje dni, 4 programy tygodniowe, do 8 zmian 

na dobę), 
− wyposaŜony w wewnętrzny wyłącznik sterowany zdalnie, 
− kontrola przekroczenia mocy umownej, 
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− zdalna synchronizacja zegara, 
− obsługa profili (2 profile, do 16 kanałów w kaŜdym profilu), 
− pomiar wartości chwilowych napięcia i prądu, 
− rejestracja zapadów oraz przekroczeń wartości dopuszczalnych napięcia, 
− rejestracja minimalnej oraz maksymalnej dobowej wartości napięcia, 
− wejście pozwalające na odczyt liczników zuŜycia wody, ciepła i gazu (do 4 róŜnych 

urządzeń, M-Bus), 
− detekcja prób ingerencji w licznik, 
− port optyczny, 
− moŜliwość zdalnego oraz lokalnego (poprzez port optyczny) programowania 

licznika z zachowaniem 4-ro poziomowego systemu kontroli dostępu opartego na 
weryfikacji haseł uŜytkownika, 

− wskaźnik stanu działania i alarmu, 
− duŜa odporność EMC, 
 

Tabela. 7.8.1. Dane techniczne i parametry liczników typu ME 371. 

Parametr Opis 

Klasa dokładności 
1 lub 2 dla energii czynnej 
2 lub 3 dla energii biernej 

 (IEC 62052-11, IEC 62053-21) 

Prąd znamionowy In 5 lub 10 A 

Prąd maksymalny Imax 85 lub 100 A 

Prąd minimalny 0,05 In 

Prąd rozruchowy 0,004 In 

Napięcie znamionowe Un 230 V (inne napięcia na Ŝyczenie) 

Zakres napięcia 0,8 Un÷ 1,15 Un 

Częstotliwość nominalna 50 lub 60 Hz 

Zakres temperaturowy działania -25°C ÷ +60°C 

Rozszerzony zakres temperaturowy -40°C ÷ +70°C 

Zakres temperaturowy przechowywania -40°C ÷ +80°C 

Wewnętrzny zegar Kwarcowy 32 kHz 

Dokładność zegara ≤±3 min./rok 

Czas podtrzymania zegara 10 dni 

Interfejs optyczny IEC 62056-21 lub DLMS-HDLC 

Interfejs DLC DLMS-HDLC 

Prędkość transmisji Interfejs optyczny: 19200 baud 
Interfejs DLC: maksymalnie 1200 baud 

Moc pobierana < 0,5 VA – obwód prądowy 
< 2 W – obwód napięciowy 

ObciąŜenia napięciowe <2W / 10 VA 

Wytrzymałość izolacji 4 kV, 50 Hz, 1 min. 

Napięcie udarowe Obwodów pomiarowych: 12kV, 1.2/50 µs 
Obwodów komunikacyjnych: 6kV, 1.2/50 µs 
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Prąd znamionowy wew. wyłącznika 100 A 

Liczba cykli urządzenia wew. wyłącznika 1 000 000 cykli 

Wymiary (wys. x szer. x gł.) 200 x 132 x 82 mm 

Masa Około 1,0 kg 

 
Liczniki typu ME 372 

Liczniki typu ME 372 są urządzeniami pomiarowymi przeznaczonymi do 
pomiaru energii czynnej i biernej. Pozwalają równieŜ na dokonywanie rozliczeń energii 
w trybie przedpłatowym zgodnie z określoną taryfą. Liczniki zawierają w pełni 
zintegrowany modem GSM/GPRS, który moŜe zostać wymieniony na zintegrowany 
interfejs komunikacyjny RS485 do instalacji blokowych. Mogą pracować w systemach 
AMR i AMM. Liczniki zostały zaprojektowane zgodnie ze standardami IEC 62052-11, 
IEC 62053-21 oraz ISO 9001. Widok licznika typu ME 372 zaprezentowano na rys. 
7.8.2. 

 

 

Rys. 7.8.2. Widok licznika Iskraemeco typu ME 372 [Isk_08]. 

 

Podstawowe cechy: 
− pomiar energii czynnej i biernej, 
− rejestracja zapadów oraz przekroczeń wartości dopuszczalnych napięcia, 
− obsługa wielu taryf, 
− w pełni zintegrowana komunikacja dwukierunkowa – GSM/GPRS/SMS, 
− zdalna synchronizacja zegara, 
− rejestracja dwóch profili obciąŜenia, 
− dwa rejestry zdarzeń, 
− kontrola przekroczenia mocy umownej, 
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− funkcja ograniczenia zuŜycia, 
− 4-ro poziomowy systemu kontroli dostępu oparty na weryfikacji haseł uŜytkownika, 
− wsparcie systemu AMR i AMM oraz moŜliwość zdalnego powiadomienia o sytuacji 

alarmowej, 
− prosta i szybka procedura instalacji, 
− wejście pozwalające na odczyt liczników zuŜycia wody, ciepła i gazu, 
− moŜliwość odłączenia lub ograniczenia zasilania – zintegrowane urządzenie 

odłączające, 
− DSM: lokalna lub zdalna kontrola obciąŜenia – zintegrowany przekaźnik obciąŜenia 
− wskaźnik stanu działania, 
− detekcja prób ingerencji w licznik. 

 

Tabela. 7.8.2. Dane techniczne i parametry liczników typu ME 372. 

Parametr Opis 

Klasa dokładności 
1 lub 2 dla energii czynnej 
2 lub 3 dla energii biernej 

(IEC 62052-11, IEC 62053-21) 

Prąd znamionowy In 5 lub 10 A 

Prąd maksymalny Imax 85 lub 100 A 

Napięcie znamionowe Un 230 V (inne napięcia na Ŝyczenie) 

Zakres napięcia 0,8 Un÷ 1,15 Un 

Częstotliwość nominalna 50 lub 60 Hz 

Zakres temperaturowy działania -25°C ÷ +60°C 

Rozszerzony zakres temperaturowy -40°C ÷ +70°C 

Zakres temperaturowy przechowywania -45°C ÷ +80°C 

Moc pobierana < 0,5 VA – obwód prądowy 
< 2W / 10 VA obwód napięciowy 

Wytrzymałość izolacji 4 kV, 50 Hz, 1 min. 

Napięcie udarowe 12 kV, 1.2/50 µs 

Prąd zwarcia 30 Imax 

Port optyczny IEC 62056-21 

Prąd znamionowy wew. wyłącznika 100 A 

Liczba cykli urządzenia wew. wyłącznika 1 000 000 cykli 

Wymiary (wys. x szer. x gł.) 200 x 132 x 82 mm 

Masa Około 0,8 kg 

 

 
Liczniki trójfazowe 

Liczniki typu MT173 

Liczniki typu MT173 naleŜą do trójfazowych, wielozakresowych liczników 
energii elektrycznej wykorzystywanych do pomiaru mocy czynnej lub mocy czynnej 
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i biernej oraz wartości mocy czynnej w sieciach trójfazowych 4 lub 3-przewodowych. 
Stosowane są w układach bezpośrednich lub w układach półpośrednich 
z zastosowaniem przekładników prądowych CT (ang. Current Transducer). Licznik 
moŜe być równieŜ wykorzystywany w sieciach jednofazowych, dwuprzewodowych. 
Licznik jest zgodny ze standardami europejskimi (EN 50470-1 oraz EN 50470-3) oraz 
międzynarodowymi (IEC 62052-11 oraz IEC 62053-21). Został zaprojektowany i jest 
produkowany zgodnie ze standardem ISO 9001. Liczniki energii elektrycznej czynnej 
oraz biernej zgodne są ze standardem IEC 62052-23. Widok licznika typu MT 173 
zaprezentowano na rys. 7.8.3. 

 

 

Rys. 7.8.3. Widok licznika Iskraemeco typu MT 173 [Isk_08]. 

 

Podstawowe cechy: 
− pomiar energii czynnej lub energii czynnej i biernej, 
− pomiar mocy maksymalnej, 
− czterokwadrantowy pomiar energii biernej, 
− pomiary mocy maksymalnej, 
− obsługa do 4 taryf, 
− wewnętrzny zegar, 
− pomiar napięcia i prądu dla kaŜdej z faz, 
− szybka i prosta procedura instalacji, wskaźnik poprawnego podłączenia, 
− kompaktowa obudowa licznika z ochroną IP54, 
− wielofazowe połączenie (wielo- lub jednofazowe), 
− wskaźnik stanu działania licznika, 
− bardzo wysoki stopień odporności EMC, 
− port optyczny i opcjonalnie interfejs RS485 lub CS, 
− 4-kanałowa rejestracja profilu obciąŜenia. 
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Tabela. 7.8.3. Dane techniczne i parametry liczników typu MT 173. 

Parametr Opis 

Klasa dokładności (energia czynna) A lub B (wg EN 50470-3), 
2 lub 1 (wg IEC 62053-21) 

Klasa dokładności (energia bierna) 3 lub 2 (wg IEC 62053-23) 

Prąd znamionowy In 
5, 10, 15, 20 A (podłączenie bezpośrednie) 

1 A (podłączenie przez przekładnik prądowy) 

Prąd maksymalny Imax 

40, 60, 80, 85, 100, 120 A (podłączenie 
bezpośrednie) 

6A (podłączenie przez przekładnik prądowy) 

Prąd minimalny 0,05 In 

Prąd rozruchowy 0,004 In (podłączenie bezpośrednie) 
0,002 In (podłączenie przez przekładnik prądowy) 

Napięcie nominalne Un 3 x 230 / 400 V, 3 x 230 V, 230 V 

Zakres napięcia 0,8 Un÷ 1,15 Un 

Częstotliwość nominalna 50, 60 Hz 

Zakres temperaturowy działania -40°C ÷ +60°C  (LCD:  -25°C ÷ +60°C) 

Rozszerzony zakres temperaturowy -40°C ÷ +70°C 

Zakres temperaturowy przechowywania -40°C ÷ +85°C 

Port optyczny IEC 62056-21 

Dokładność zegara ≤ ±3 min./rok 

Czas podtrzymania zegara 5 lat (bateria) 

Wyjścia impulsowe: 
IEC 62053-31, class A (S0): 

Opto-MOS: 

 
ti = 30 ms (10, 20, …, 160 ms) 

ti = 80, …, 160 ms 

Moc pobierana < 0,5 VA - obwód prądowy 
< 1 W / 10 VA - obwód napięciowy 

Wytrzymałość dielektryczna 4 kV, 50 Hz, 1 min. 

Napięcie impulsu 
opcja: 

6 kV; 1,2/50 µs 
obwody główne: 12 kV 

obwody pomocnicze: 6 kV 

Prąd zwarcia 30 Imax 

Wymiary (wys. x szer. x gł.) 250 x 178 x 55 mm 

Masa 1 kg 

Klasa dokładności (energia czynna) A lub B (wg EN 50470-3), 
2 lub 1 (wg IEC 62053-21) 

Klasa dokładności (energia bierna) 3 lub 2 (wg IEC 62053-23) 

Prąd znamionowy In 
5, 10, 15, 20 A (podłączenie bezpośrednie) 

1 A (podłączenie przez przekładnik prądowy) 

Prąd maksymalny Imax 

40, 60, 80, 85, 100, 120 A (podłączenie 
bezpośrednie) 

6A (podłączenie przez przekładnik prądowy) 

Prąd minimalny 0,05 In 

Prąd rozruchowy 0,004 In (podłączenie bezpośrednie) 
0,002 In (podłączenie przez przekładnik prądowy) 

Napięcie nominalne Un 3 x 230/400 V, 3 x 230 V, 230 V 

Zakres napięcia 0,8 Un÷ 1,15 Un 
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Liczniki typu MT 375 

Liczniki typu MT 375 są urządzeniami pomiarowymi pozwalającym na 
wykorzystanie systemu AMM. Są licznikami przeznaczonym do pomiaru energii 
czynnej, biernej i pozornej oraz mocy maksymalnej. Liczniki posiadają w pełni 
zintegrowany modem GSM. Zintegrowany modem GSM moŜe zostać wymieniony na 
zintegrowany interfejs komunikacyjny RS485. Liczniki są zgodne ze standardami IEC 
62052-11, IEC 62053-21 oraz ISO 9001. Widok licznika typu MT 375 zaprezentowano 
na rys. 7.8.4. 
 

 
Rys. 7.8.4. Widok licznika Iskraemeco typu MT 375 [Isk_08]. 

 

Podstawowe cechy: 
− pomiar wielozakresowy oraz pomiar energii czynnej, biernej i pozornej, 
− pomiar mocy maksymalnej (w przedziałach: 5, 10, 15, 30 lub 60 minut), 
− pomiar wartości chwilowych i średnich napięcia i prądu dla kaŜdej z faz, 
− moŜliwość podłączenia przez przekładnik prądowy, 
− obsługa do 8 taryf (4 pory roku, 4 rodzaje dni, 4 programy tygodniowe, do 8 zmian 

na dobę), 
− wewnętrzny zegar z moŜliwością zdalnej synchronizacji, 
− rejestracja profilu obciąŜenia (dwa profile), 
− dwa dzienniki zdarzeń, 
− w pełni zintegrowany modem GSM, 
− dwukierunkowa komunikacja – wsparcie systemu AMR i AMM oraz moŜliwość 

zdalnego powiadomienia o sytuacji alarmowej, 
− prosta i szybka procedura instalacji, 
− wejście (interfejs M-Bus) pozwalające na odczyt liczników zuŜycia wody, ciepła i 

gazu, 
− wskaźnik stanu działania, 
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− bardzo wysoka odporność EMC, 
− zachowanie 4-ro poziomowego systemu kontroli dostępu opartego na weryfikacji 

haseł uŜytkownika. 
 

Tabela. 7.8.4. Dane techniczne i parametry liczników typu MT 375. 

Parametr Opis 

Klasa dokładności 
1 lub 2 dla energii czynnej 

2 lub 3 dla energii biernej i pozornej 
(IEC 62052-11, IEC 62053-21) 

Prąd znamionowy Imax 
85 lub 120 A (podłączenie bezpośrednie) 

5(6) A (podłączenie przez przekładnik prądowy) 

Napięcie nominalne Un 3 x 230 / 400 V (inne napięcia na Ŝyczenie) 

Zakres napięcia 0,8 Un÷ 1,15 Un 

Częstotliwość nominalna 50 lub 60 Hz 

Zakres temperaturowy działania -25°C ÷ +60°C 

Rozszerzony zakres temperaturowy -40°C ÷ +70°C 

Zakres temperaturowy przechowywania -45°C ÷ +80°C 

Moc pobierana < 0,5 VA - obwód prądowy 
< 2W / 10 VA - obwód napięciowy 

Wytrzymałość izolacji 4 kV, 50 Hz, 1 min. 

Napięcie udarowe 12 kV; 1,2/50 µs 

Prąd zwarcia 30 Imax 

Port optyczny IEC62056-21 

Wymiary (wys. x szer. x gł.) 250 x 178 x 86 mm 

Masa 1,3 kg 

 

Liczniki typu MT 830/MT 831 

Liczniki typu MT 830/MT 831 są precyzyjnymi, wielofunkcyjnymi, 
elektronicznymi licznikami podłączanymi bezpośrednio lub przez przekładnik prądowy, 
uŜywanymi do pomiaru i rejestracji energii czynnej, biernej oraz pozornej, jak równieŜ 
mocy maksymalnej. Liczniki te mogą pracować w systemie AMM i AMR przy uŜyciu 
dwóch niezaleŜnych interfejsów komunikacyjnych (RS485 i GSM). Liczniki są zgodne 
ze standardami IEC 62053-21, IEC 62053-22, IEC 62053-23 oraz ISO 9001. Widok 
liczników typu MT 830 i MT 831 zaprezentowano na rys. 7.8.5. 
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Rys. 7.8.5. Widok licznika Iskraemeco typu MT 830 i MT 831 [Isk_08]. 

Podstawowe cechy: 
− MT830 – wersja zamknięta z jedynie 6 wbudowanymi terminalami (bez modułów), 
− MT831 – wersja modularna, moduły komunikacyjne i wejścia/wyjścia oraz 6 

terminali wbudowanych, 
− moŜliwość podłączenia 4 wejść/8 wyjść; wejścia i wyjścia dowolnie 

programowalne, 
− dwa niezaleŜne interfejsy komunikacyjne (RS485 i GSM), 
− dwa dzienniki zdarzeń, 
− pomiar energii czynnej, biernej, pozornej oraz mocy maksymalnej, 
− funkcja ograniczania obciąŜenia, 
− pomiar napięcia, prądu oraz częstotliwości, 
− rejestracja przerw w dostawach energii, 
− analiza składowych harmonicznych, 
− współczynnik mocy, kąty faz, 
− detekcja prób ingerencji w licznik, 
− licznik wielozakresowy, 
− zasilanie zewnętrzne lub wewnętrzne, 
− optyczno-magnetyczny interfejs do odczytu i programowania bez zasilania 

głównego, 
− wysoka dokładność i długi okres stabilności pomiarów, 
− moŜliwość pomiaru poszczególnych faz, 
− energia czynna – IEC 62053-22 – klasa 0,5S lub IEC 62053-21, klasa 1, 
− energia bierna (pomiar czterokwadrantowy), IEC 62053-23, klasa 2 lub 3 (kalibracja 

do 1%), 
− energia pozorna 1%, 
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− podłączenie bezpośrednie lub pośrednie (CT, CT/VT) w sieciach trójfazowych 
3- lub 4-przewodowych, 

− róŜne metody rejestracji, 
− liniowa kompensacja błędu CT/VT, 
− pomiar wartości chwilowych U, I, PF, kątów faz, mocy maksymalnej, częstotliwości 
− rejestracja dwóch niezaleŜnych profilów obciąŜenia (np. 15 min., 4 kanały, 190 dni), 

energii (wartości przyrostowych lub bezwzględnych), parametrów jakości energii 
itp., 

− kaŜdy profil obciąŜenia posiada do 16 kanałów, 
− z kaŜdy zapisem skojarzona jest etykieta czasowa końca okresu czasowego, 

z którym zapis ten jest powiązany. 
 

Tabela. 7.8.5. Dane techniczne i parametry liczników typu MT 830/MT 831. 

Parametr Opis 

Klasa dokładności 
Energia czynna 
Energia bierna 

Energia pozorna 

 
0,5S (IEC-62053-22) lub 1 (IEC-62053-21) 

Klasa 2, 3 (IEC-62053-23), kalibracja do 1% 
1% 

Napięcie mierzone (V) Wielozakresowy, 57-240V ± 20% 

Prąd mierzony (A) 
Podłączenie bezpośrednie: 

Podłączenie przez przekładnik prądowy: 

 
5(60), 5(120) 

1(1.2), 1(2), 1(6), 5(6), 1(10), 5(20) 

Wyjścia 
 

Typ 
Dopuszczalne obciąŜenie 

Długość impulsu 

maks. 8 (wraz z wyjściami na module wejścia – 
wyjścia) 

photo-MOS, do 1 km 
25 VA (100 mA, 250 V AC) 

od 10 do 2500 ms 

Wejścia 
maks. 6 (wraz z wejściami na module wejścia – 

wyjścia) 
80 – 240 V AC 

Komunikacja 
IR 

RS232 
RS485 

 

 
maks. 9600 baud 

maks. 19200 baud 
maks. 19200 baud 

 Komunikacja 
IR 

RS232 
RS485 

 

 
maks. 9600 baud 

maks. 19200 baud 
maks. 19200 baud 

 
Dioda LED 

Częstotliwość impulsu 
Długość impulsu 

 
≤ 40 Hz 

około 14 lub 30 ms 

Zegar czasu rzeczywistego 
Dokładność, rodzaj kryształu 

Superkondensator 
Bateria 

 
IEC 61038, 6 ppm = ≤ 3 min./rok 

1F – czas podtrzymania co najmniej 250h 
czas podtrzymania 10 lat, Ŝywotność 20 lat 

Zakres temperaturowy 
Działanie 

Przechowywanie 

 
-20°C ÷ +60°C 
-30°C ÷ +70°C 

Obudowa DIN 43857; 327 x 177 x 90 mm; 1,4kg; IP53 
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Liczniki typu TE 855 

Precyzyjne liczniki transformatorowe typu TE 855 są czterokwadrantowymi 
transformatorowymi licznikami energii elektrycznej do pomiaru i rejestracji energii 
czynnej i biernej, jak równieŜ czynnej i pozornej. Liczniki mogą pracować w systemach 
AMR i AMM dzi ęki wbudowanym interfejsom komunikacyjnym (IR, CS i RS485). 
Liczniki zgodne są ze standardami IEC 62053-22, IEC 62053-23 oraz ISO 9001. Widok 
licznika typu TE 855 zaprezentowano na rys. 7.8.6. 

 

 

Rys. 7.8.6. Widok licznika Iskraemeco typu TE 855 [Isk_08]. 

 

Podstawowe cechy: 
− dwukierunkowy pomiar energii czynnej, 
− czterokwadrantowy pomiar energii biernej, 
− pomiar mocy średniej, maksymalnej i całkowitej maksymalnej, 
− wbudowany zegar, 
− dwa niezaleŜne profile obciąŜenia, rejestracja wartości bezwzględnych energii, 

mocy maksymalnej i innych wielkości, 
− obsługa do 8 taryf, 
− trzy niezaleŜne interfejsy komunikacyjne (IR, CS, RS), 
− dwa protokoły komunikacji (RS232, RS485), 
− rejestracja energii i zapotrzebowania w czasie rzeczywistym, 
− dziennik zdarzeń, 
− dwie wersje obudowy - 19'' do montaŜu w szafie lub do montaŜu naściennego, 
− zasilanie z zewnętrznego źródła, źródła wewnętrznego lub obu jednocześnie, 
− wysoka dokładność i długi okres stabilności pomiarów, 
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− pomiar energii trójfazowej, 
− podłączenie przez przekładnik prądowy lub przekładnik prądowy i napięciowy 

w sieciach trójfazowych 3- lub 4-przewodowych. 
 

Tabela. 7.8.6. Dane techniczne i parametry liczników typu TE 855. 

Parametr Opis 

Klasa dokładności 
Energia czynna 
Energia bierna 

 
0,2S (IEC-62053-22) 

Klasa 2, 3 (IEC-62053-23), kalibracja do 0,2% 

Napięcie pomiarowe (V) 

3 x 57,7/100 3 x 100 
3 x 63/110 3 x 110 
3 x 115/200 3 x 200 
3 x 127/220 3 x 220 
3 x 220/380 3 x 380 
3 x 230/400 3 x 400 

Prąd pomiarowy (A) 1(1), 1(2), 1(6), 5(6), 5(10), 5//1 

Wyjścia 
Typ 

Dopuszczalne obciąŜenie 
Długość impulsu 

maks. 8 
photo-MOS, do 1 km 

25 VA (100 mA, 250 V AC) 
od 10 do 2500 ms 

Wejścia maks. 3;  57,7 – 230 V AC 

Komunikacja 
IR 
CS 

RS232 
RS485 

 

 
maks.9600 baud 
maks.9600 baud 

maks.19200 baud 
maks.9600 baud 

 Dioda LED 
Częstotliwość impulsu 

Długość impulsu 

 
≤40 Hz 

około 8 ms 

Zegar czasu rzeczywistego 
Dokładność, rodzaj kryształu 

Superkondensator 
Bateria 

 
IEC 61038, 6 ppm = ≤3 min./rok 

1F – podtrzymanie na co najmniej 250h 
czas podtrzymania 2 lata, Ŝywotność 10 lat 

Zakres temperaturowy 
Działania 

Przechowywanie 

 
-25°C ÷ +55°C 
-25°C ÷ +70°C 

Obudowa 
Do montaŜu w szafie 19” 
Do montaŜu naściennego 

 
DIN 43862 

DIN 43857, IEC 60695-5-11 

 

 

Liczniki typu MT 860 

Liczniki typu MT 860 są wielozakresowymi, elektronicznymi, 
transformatorowymi licznikami wysokiej dokładności do pomiaru i rejestracji energii 
czynnej, biernej i pozornej. Liczniki mogą pracować w systemach AMR i AMM dzięki 
wbudowanym interfejsom komunikacyjnym (IR, CS i RS485). Liczniki zostały 
zaprojektowany zgodnie ze standardami IEC 62053-21, IEC 62053-22, IEC 62053-23 
oraz ISO 9001. Widok licznika typu MT 860 zaprezentowano na rys. 7.8.7. 
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Rys. 7.8.7. Widok licznika Iskraemeco typu MT 860 [Isk_08]. 

 

Podstawowe cechy: 
− pomiar energii czynnej (klasa 0.2S lub 0.5S), biernej i pozornej 

(czterokwadrantowy), 
− pomiar mocy maksymalnej, 
− modularna budowa – moduły komunikacyjne i wejścia/wyjścia, 
− pomiar wartości chwilowych i średnich napięcia, prądu i częstotliwości dla kaŜdej 

z faz, 
− rejestracja zapadów, przekroczeń wartości dopuszczalnych oraz braku napięcia, 
− rejestracja przerw w dostawach energii elektrycznej, 
− analiza harmonicznych prądu i napięcia, 
− wielozakresowa rejestracja energii i mocy, 
− moduł komunikacyjny pozwala na kaskadowe połączenie kilku liczników, 
− pomiar współczynnika mocy i kąta fazy, 
− detekcja prób ingerencji w licznik, 
− zasilanie z wewnętrznego lub zewnętrznego źródła energii, 
− optyczno-magnetyczny interfejs do odczytu i programowania bez zasilania 

głównego, 
− wysoka dokładność i długi okres stabilności pomiarów, 
− pomiar jedno- lub wielofazowy, 
− podłączenie poprzez CT lub CT/VT w sieciach trójfazowych 3 lub 

4-przewodowych, 
− róŜne metody pomiaru, 
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− kompensacja błędu CT/VT, 
− obliczanie prądu linii neutralnej. 

 

Tabela. 7.8.7. Dane techniczne i parametry liczników typu MT 860. 

Parametr Opis 

Klasa dokładności 
Energia czynna 
Energia bierna 

Energia pozorna 

 
0,2S (IEC-62053-22) 

Klasa 2, 3 (IEC-62053-23), kalibracja do 0,5% 
0,5% 

Napięcie pomiarowe (V) Wielozakresowe, 57-240 V ± 20% 

Prąd pomiarowy (A) 1(1.2), 1(2), 1(6), 5(6), 5(10) 

Wyjścia 
Typ 

Dopuszczalne obciąŜenie 
Długość impulsu 

maks. 8 
photo-MOS, do 1 km 

25 VA (100 mA, 250 V AC) 
od 10 do 2500 ms 

Wejścia maks. 3;  57,7 – 230 V AC 

Komunikacja 
IR 
CS 

RS232 
RS485 

 

 
maks. 9600 baud 
maks.9600 baud 

maks. 19200 baud 
maks .9600 baud 

 Dioda LED 
Częstotliwość impulsu 

Długość impulsu 

 
≤40 Hz 

około 8 ms 

Zegar czasu rzeczywistego 
Dokładność, rodzaj kryształu 

Superkondensator 
Bateria 

 
IEC 61038, 6 ppm = ≤3 min./rok 

1F – podtrzymanie na co najmniej 250h 
czas podtrzymania 2 lata, Ŝywotność 10 lat 

Zakres temperaturowy 
Działania 

Przechowywanie 

 
-25°C ÷ +55°C 
-25°C ÷ +70°C 

Obudowa 
Do montaŜu w szafie 19” 
Do montaŜu naściennego 

 
DIN 43862 

DIN 43857, IEC 60695-5-11 

 

 
Liczniki typu MT 371 

Liczniki typu MT 371 są urządzeniami pomiarowymi pozwalającymi na 
wykorzystanie w systemie AMR i AMM.  Liczniki pozwalają na pomiar energii czynnej 
i biernej oraz prądu, napięcia i mocy maksymalnej. Liczniki posiadają zintegrowany 
modem DLC oraz interfejs M-Bus. Istnieje moŜliwość zdalnego odłączenia licznika 
stosując zewnętrzne urządzenie odłączające jako moduł licznika. Liczniki zostały 
zaprojektowane zgodnie ze standardami IEC 62052-11, IEC 62053-21 oraz ISO 9001. 
Widok licznika typu MT 371 zaprezentowano na rys. 7.8.8. 
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Rys. 7.8.8. Widok licznika Iskraemeco typu MT 371 [Isk_08]. 

 

 

Podstawowe cechy: 
− wsparcie dla systemu AMR i AMM – zintegrowana komunikacja DLC i M-Bus, 
− wejście pozwalające na odczyt liczników zuŜycia wody, ciepła i gazu, 
− przekaźniki do zdalnej i lokalnej kontroli obciąŜenia, 
− wskaźnik stanu działania i alarmu, 
− bardzo wysoka odporność EMC, 
− detekcja prób ingerencji w licznik, 
− moŜliwość odłączenia lub ograniczenia zasilania –urządzenie odłączające jako 

zewnętrzny moduł, 
− port optyczny do lokalnego odczytu licznika/programowania, 
− pomiar parametrów jakości energii: 

− wartości chwilowe prądu i napięcia, 
− fluktuacje napięcia, 
− zaniki poszczególnych faz napięcia, 
− asymetria napięcia, 
− dzienna wartość maksymalna i minimalna napięcia dla kaŜdej z faz, 
− liczba krótkich zaników napięcia (krótszych niŜ 3 minuty), czas całkowity bez 

zasilania. 
− programowalna struktura taryfowa, do 4 stawek: 

− do 4 sezonów, do 4 programów tygodniowych, 
− do 4 typów dni, do 8 zmian w ciągu dnia. 

− profil obciąŜenia: 
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− dwa niezaleŜne profile obciąŜenia (LP1, LP2), kaŜdy z maksymalnie 16 
kanałami, 

− programowalny okres profilu obciąŜenia (typowo 15, 30, 60 minut lub 1 dzień), 
− pojemność (jedna wartość mierzona z etykietą czasową i flagą stanu, okres 1h): 

144 dni. 

 

Tabela. 7.8.8. Dane techniczne i parametry liczników typu MT 860. 

Parametr Opis 

Klasa dokładności 
1 lub 2 dla energii czynnej 
2 lub 3 dla energii biernej 

(IEC 62052-11, IEC 62053-21) 

Prąd znamionowy In 
5 lub 10 A (podłączenie bezpośrednie) 

5 lub 1 A (podłączenie przez przekładnik prądowy) 

Prąd maksymalny Imax 
85 lub 120 A (podłączenie bezpośrednie) 

6 A (podłączenie przez przekładnik prądowy) 

Prąd minimalny 0,05 In 

Prąd rozruchowy 0,004 In 

Napięcie nominalne Un 3 x 230 / 400 V (inne napięcia na Ŝyczenie) 

Zakres napięcia 0,8 Un÷ 1,15 Un 

Częstotliwość nominalna 50 lub 60 Hz 

Zakres temperaturowy działania -25°C ÷ +60°C 

Rozszerzony zakres temperaturowy -40°C ÷ +70°C 

Zakres temperaturowy przechowywania -40°C ÷ +85°C 

Wewnętrzny zegar kryształ kwarcu 32 kHz 

Dokładność zegara (przy 25°C) ≤±3 min./rok 

Czas podtrzymania zegara 10 dni 

Interfejs optyczny IEC62056-21 lub DLMS-HDLC 

Interfejs DLC DLMC-HDLC 

Prędkość transmisji Interfejs optyczny: 19200 baud 
Interfejs DLC:  max. 1200 baud 

Moc pobierana < 0,5 VA - obwód prądowy 
< 2 W / 10 VA - obwód napięciowy 

Wytrzymałość dielektryczna 4 kV, 50 Hz, 1 min. 

Napięcie impulsu: 
obwody pomiarowe 

obwody komunikacyjne 

 
12 kV; 1,2/50 µs 
6 kV; 1,2/50 µs 

Prąd zwarcia 30 Imax 

Prąd znamionowy wew. wyłącznika (opcja) 3 x 100 A 

Liczba cykli urządzenia wew. wyłącznika 10 000 000  cykli 

Wymiary (wys. x szer. x gł.) 250 x 178 x 55 mm 

Masa 1 kg 
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System AMM Iskraemeco 

Uniwersalny system AMM firmy Iskraemeco pozwala na zbieranie, 
przechowywanie i przetwarzania informacji o energii elektrycznej, jak równieŜ innych 
rodzajach energii (ciepło, gaz, woda itd.) na wszystkich poziomach – zuŜycia, przesyłu i 
produkcji. Jego modularna budowa pozwala na zastosowanie róŜnorodnych urządzeń 
pomiarowych i komunikacyjnych. System wspiera róŜne rodzaje komunikacji 
(połączenie bezpośrednie poprzez RS232, RS485 lub CS, DLC, PSTN, ISDN, modem 
GSM/GPRS, Ethernet itp.) jak równieŜ róŜne protokoły (DLMS, IEC 62056-21, IEC 
60870-5-102, FTP, NTP, SNMP, SOAP, itd.). Przyjazne dla uŜytkownika 
oprogramowanie pozwala na proste zbierania i przetwarzanie danych oraz 
monitorowanie i zarządzanie siecią. Schemat połączeń komunikacyjnych systemu 
AMM zaprezentowano na rys. 7.7.10. 

 

Rys. 7.7.10. Schemat połączeń komunikacyjnych systemu AMM 

firmy Iskraemeco [Isk_08]. 
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System AMM pozwala na zarządzanie siecią na poziomie komunalnym. 
Zastosowanie otwartych międzynarodowych standardów i protokołów (IEC 61334-5-1, 
HDLC, DLMS/COSEM, TCP/IP, FTP, SNMP) pozwala na wykorzystanie w systemie 
urządzeń od róŜnych producentów. Oprogramowanie pozwala równieŜ na ograniczanie 
zuŜycia lub odłączenie uŜytkownika. System wspiera równieŜ pracę w systemie 
przedpłatowym. Schemat infrastruktury systemu AMM zaprezentowano na rys. 7.7.11. 

 

 

Rys. 7.7.11. Schemat infrastruktury systemu AMM firmy Iskraemeco [Isk_08]. 
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Wybrane elementy infrastruktury systemu: 
− P2CC – jest uŜywany do transmisji danych pomiędzy licznikami ME/MT372 

z wbudowanym interfejsem RS485 a centrum AMM; 
− P2M – jest modułem AMM rozszerzającym funkcjonalność licznika, pozwalającym 

na zbieranie i przechowywanie impulsów z liczników energii elektrycznej, gazu 
i wody; konwerter podłączany jest do licznika poprzez interfejs M-Bus; 

− P2LPC – Jest uŜywany do automatycznego odczytu licznika ME/MT371 poprzez 
sieć niskiego napięcia. Na Ŝądanie, przechowywane dane są przesyłane do systemu 
AMM poprzez wbudowany modem GSM/GPRS lub interfejs Ethernet. 
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 JM-TRONIK 

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku dystrybucji i sprzedaŜy energii, 

JM-TRONIK opracował rozwiązania pozwalające na osiągnięcie nowej jakości obsługi 

odbiorców. Zastosowanie urządzeń JM-TRONIK pozwala na uzyskanie zdalnego 

dostępu do informacji o zuŜyciu energii przez odbiorców bez ponoszenia przez 

energetykę znacznych nakładów finansowych, ograniczenie strat technicznych 

i handlowych w sieciach, a takŜe tworzenie systemów przedpłatowych. Zdalne układy 

odczytu i transmisji danych noszą nazwę ZolNET. 

 
Liczniki jednofazowe 

Jednofazowe wielotaryfowe liczniki energii czynnej z rejestracją mocy 
maksymalnej oraz profilem obciąŜenia oferują bogate funkcje pomiarowe, rejestracyjne 
i komunikacyjne. Licznik typu L1Fk słuŜy do pomiaru energii czynnej prądu 
jednofazowego w układzie bezpośrednim. Licznik posiada cztery rejestry zuŜycia 
energii, przełączane przy uŜyciu zewnętrznego lub opcjonalnie wewnętrznego zegara 
sterującego, co pozwala na pomiar czterotaryfowy. Odczyt licznika zapewniony jest 
poprzez czytelny wyświetlacz ciekłokrystaliczny, przez port komunikacji 
w podczerwieni, dedykowany dla notatników inkasenckich typu PSION i innych 
urządzeń zewnętrznych oraz przez port szeregowy RS-485 dedykowany do systemów 
zdalnego odczytu liczników. Licznik jest odporny na działanie stałych i zmiennych 
silnych pól magnetycznych. Widok licznika typu L1Fk przedstawiono na rys. 7.9.1. 

 

Rys. 7.9.1. Widok licznika JM-TRONIK typu L1Fk [Jmt_08]. 

 

Podstawowe cechy liczników typu L1Fk: 

− dokładność pomiaru: klasa 1 lub 2, 
− niski prąd rozruchu, 
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− wyświetlacz ciekłokrystaliczny, 
− wyświetlanie danych na wyświetlaczu w standardzie EDIS/OBIS, 
− kompaktowa obudowa wykonana ze specjalnego bardzo wytrzymałego tworzywa 

sztucznego o właściwościach antystatycznych, 
− stopień ochronny IP55, 
− rejestracja zuŜycia energii w 4 taryfach, 
− wewnętrzny zegar zmiany taryf, 
− kalendarz programowany na 20 lat, 
− pomiar niezaleŜny od kierunku przepływu prądu, 
− pomiar mocy uśrednionej 15, 30 lub 60-minutowej, 
− pomiar mocy maksymalnej, 
− pamięć czterech kolejnych wartości mocy uśrednionej, 
− rejestr przekroczeń mocy zamówionej z ostatnich 12 okresów obrachunkowych, 
− wyjście impulsowe do komunikacji z systemami zdalnego odczytu liczników, 
− port optyczny słuŜący do bezbłędnego odczytu rejestrów oraz parametryzacji 

licznika, 
− wyjście komunikacyjne RS-485 do komunikacji z systemami zdalnego odczytu 

liczników, 
− moŜliwość manualnej zmiany wartości prezentowanych na wyświetlaczu oraz 

kasowania bieŜących wartości mocy przy pomocy przycisków umieszczonych na 
obudowie licznika, 

− liczniki występują w wykonaniu ze zwartymi lub rozwieralnymi torami prądowo-
napięciowymi, 

− rejestracja profilu obciąŜenia, 
− rejestracja wpływu zewnętrznego pola magnetycznego, 
− rejestracja otwarcia pokrywy licznika, 
− przycisk na obudowie licznika umoŜliwiający szybkie przewijanie wyświetlanych 

informacji, 
− łącznik w układzie pierwotnym do załączania/odłączania odbiorcy przy uŜyciu portu 

optycznego, zdalnie za pośrednictwem modemu radiowego lub automatycznie po 
przekroczeniu progu zdefiniowanych parametrów. 

 
 

Tabela. 7.9.1. Dane techniczne i parametry liczników typu L1Fk. 

Parametr Opis 

Klasa dokładności 1 lub 2 

Napięcie nominalne 230V AC 

Częstotliwość 50 Hz 

Prąd bazowy (maksymalny) 5 (60) A 

Prąd startowy <20 mA 

Pobór mocy obw. napięciowych < 0.5 W; < 8.5 VA 

Pobór mocy z obw. prądowego < 0.1W 
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Wyjście impulsowe Impuls do 100 ms częstotliwość 1600 imp./kWh 

Wyświetlacz dedykowany LCD 

Obudowa IP 55 

Waga <0,5 kg 

Wymiary wys. x szer. x gł. 208x126x67 

Klasa dokładności 1 lub 2 

Napięcie nominalne 230V AC 

Częstotliwość 50 Hz 

Prąd bazowy (maksymalny) 5 (60) A 
5 (80)* A 

Prąd startowy <20 mA 

Liczniki spełniają wybrane lub wszystkie funkcje przedstawione powyŜej w zaleŜności 

od potrzeb. 

Liczniki trójfazowe 

Trójfazowy licznik energii czynnej typu L3Fk 

Trójfazowe wielotaryfowe liczniki energii czynnej z rejestracją mocy 
maksymalnej oraz profilem obciąŜenia oferuje bogate funkcje pomiarowe, rejestracyjne 
i komunikacyjne. Liczniki typu L3Fk słuŜą do pomiaru energii czynnej prądu 
przemiennego w sieciach trójfazowych w układzie bezpośrednim. Liczniki posiadają 
cztery rejestry zuŜycia energii, przełączane przy uŜyciu zewnętrznego lub opcjonalnie 
wewnętrznego zegara sterującego, co pozwala na pomiar czterotaryfowy. Odczyt 
licznika zapewniony jest poprzez czytelny wyświetlacz ciekłokrystaliczny, oraz przez 
port komunikacji w podczerwieni dedykowany dla notatników inkasenckich typu 
PSION i innych urządzeń zewnętrznych. Widok licznika typu L3Fk przedstawiono na 
rys. 7.9.2 

 

Rys. 7.9.2. Widok licznika JM-TRONIK typu L3Fk [Jmt_08]. 
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Podstawowe cechy liczników typu L3Fk: 

− dokładność pomiaru: klasa 1 lub 2,  
− niski prąd rozruchu,  
− wyświetlacz ciekłokrystaliczny,  
− kompaktowa obudowa wykonana ze specjalnego bardzo wytrzymałego tworzywa 

sztucznego o właściwościach antystatycznych,  
− stopień ochronny IP54,  
− rejestracja zuŜycia energii w 4 taryfach,  
− wewnętrzny zegar zmiany taryf,  
− pomiar niezaleŜny od kierunku przepływu prądu,  
− pomiar mocy uśrednionej 15, 30 lub 60-minutowej,  
− pomiar mocy maksymalnej,  
− rejestr mocy maksymalnych z ostatnich czterech okresów obrachunkowych,  
− rejestr przekroczeń mocy zamówionej z ostatnich czterech okresów 

obrachunkowych,  
− wyjście impulsowe do komunikacji z systemami zdalnego odczytu liczników,  
− port optyczny słuŜący do bezbłędnego odczytu rejestrów oraz parametryzacji 

licznika,  
− moŜliwość manualnej zmiany wartości prezentowanych na wyświetlaczu oraz 

kasowania bieŜących wartości mocy przy pomocy plombowanego przycisku 
umieszczonego na obudowie licznika,  

− wykonanie z trwałym lub moŜliwym do rozwarcia połączeniem obwodów 
prądowych i napięciowych,  

− sygnalizacja optyczna obecności faz,  
− profil obciąŜenia,  
− rejestracja wpływu zewnętrznego pola magnetycznego,  
− port szeregowy,  
− łącznik w układzie pierwotnym do załączania/odłączania Odbiorcy przy uŜyciu 

portu optycznego, zdalnie za pośrednictwem modemu radiowego lub automatycznie 
po przekroczeniu progu zdefiniowanych parametrów. 

 

Tabela. 7.9.1. Dane techniczne i parametry liczników typu L1Fk. 

Parametr Opis 

Klasa dokładności 1 (opcja 2) 

Napięcie nominalne 3 x 230 V / 400 V AC 

Częstotliwość 50 Hz 

Prąd bazowy(maksymalny) 5 (80) A 

Prąd startowy < 20 mA 

Zakres temperatur -40°C ... +70°C 

Pobór mocy obw. napięciowych < 0,3 W; < 5 VA 

Pobór mocy z obw. prądowego < 0,1W 
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Wyjście impulsowe Impuls do 100 ms częstotliwość 1000 im./kWh 

Wyświetlacz dedykowany LCD 

Obudowa IP 54 

Waga <1,5 kg 

Wymiary wys. x szer. x gł. 208 x 126 x 67 

 

 
Wielofunkcyjny trójfazowy licznik energii czynnej i  biernej typu L3Fn 

Liczniki typu L3Fn przeznaczone są do czterokwadrantowego (opcjonalnie 
dwukwadrantowego) pomiaru energii czynnej i biernej prądu trójfazowego w układach 
bezpośrednich, półpośrednich oraz pośrednich (w układzie pełnym lub w układzie 
Arona), w sieci trójprzewodowej lub czteroprzewodowej. Liczniki L3Fn dedykowane są 
dla odbiorców energii elektrycznej zasilanych z sieci wysokiego, średniego lub niskiego 
napięcia rozliczanych w taryfach wielostrefowych np. B22, B23, B24. Widok licznika 
typu L3Fn przedstawiono na rys. 7.9.3. 

 
Rys. 7.9.3. Widok licznika JM-TRONIK typu L3Fn [Jmt_08]. 

 
Podstawowe cechy liczników typu L3Fn: 

− doskonałymi właściwościami uŜytkowymi i funkcjonalnymi:  
− dokładność pomiaru w klasie 1 lub 2 dla energii czynnej oraz 2 lub 3 dla energii 

biernej zgodnie z normami PN-EN 62053-21 i 23 (IEC 62053-21 i 23),  
− pomiar energii: czynnej w dwóch kierunkach (opcjonalnie jednokierunkowo), 

biernej w dwóch kierunkach w czterech strefach czasowych (konfigurowalny 
pomiar typu energii – np. energia czynna w jednym kierunku i bierna w dwóch 
kierunkach),  

− opcjonalny pomiar energii czynnej niezaleŜny od kierunku przepływu prądu (licznik 
zawsze sumuje energię czynną „do przodu” bez względu na jej charakterystykę 
w sieci),  
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− konstrukcja zasilacza umoŜliwia pracę licznika przy braku przewodu neutralnego,  
− licznik wyposaŜony jest w dwie, niezaleŜne diody telemetryczne dla energii czynnej 

i biernej świecące światłem widzialnym,  
− licznik posiada 4 rejestry zuŜycia energii,  
− pomiar mocy maksymalnej czynnej 15-minutowej i jej rejestracja,  
− pomiar nadwyŜki energii biernej indukcyjnej ponad zadaną wartość współczynnika 

mocy tgφ,  
− wyjście impulsowe typu otwarty kolektor dla kaŜdej z energii (A+, A-, R+, R-),  
− interfejsy komunikacyjne: port optyczny zgodny z IEC 61107 oraz wyjście 

RS485/pętla prądowa zabezpieczone dodatkowo przed wpływem przeciąŜeń 
i przepięć,  

− licznik przystosowany do montaŜu na typowych tablicach licznikowych,  
− stopień ochrony obudowy: IP55 (obudowa licznika), IP51 (skrzynka zaciskowa),  
− moŜliwość wprowadzenia do licznika dedykowanego numeru uŜytkownika 

(odbiorcy),  
− podstawa i osłona licznika oraz osłona skrzynki zaciskowej wykonana z tworzywa 

termoplastycznego,  
− licznik występuje w wersji z moŜliwym do rozwarcia połączeniem obwodów 

prądowych i napięciowych. Połączenie obwodów prądowych i napięciowych 
realizowane jest pod osłoną główną licznika (zabezpieczoną plombą legalizacyjną) 
co utrudnia moŜliwość ingerencji przez uŜytkownika (dotyczy liczników w układzie 
bezpośrednim L3Fn-BT),  

− układ pomiarowy oparty jest na toroidzie rdzeniowym ze specjalnym systemem 
trójwarstwowego ekranowania, co pozwala na osiągnięcie całkowitej odporności na 
wpływ silnych zewnętrznych pól magnetycznych w tym magnesów neodymowych, 

− dodatkowo licznik posiada wskaźnik działania zewnętrznego pola magnetycznego 
(trwała sygnalizacja na wyświetlaczu LCD) wraz z rejestracją działania.  

− licznik realizuje pomiary mocy (P+,P-,Q+,Q-) uśrednionej i maksymalnej w 15 
(opcjonalnie od 1 do 60)minutowych cyklach pomiarowych oraz rejestruje:  
− wartość energii czynnej i biernej, mocy maksymalnych, liczniki przekroczeń 

mocy na koniec okresu obrachunkowego (16 pozycji) wraz z datą i czasem 
zamknięcia,  

− profil obciąŜenia (12288 pozycji) w cyklu 15 minutowym (opcjonalnie od 1 do 
60),  

− zanik/przywrócenie napięcia pomiarowego (256 pozycji),  
− czas wystąpienia zdarzenia oraz parametryzacji licznika (w tym ustawianie 

zegara) w buforze kołowym,  
− wartości rejestrów diagnostycznych,  
− moc 15 (opcjonalnie 1 do 60) minutową w bieŜącym okresie obrachunkowym,  
− moc 15 (opcjonalnie 1 do 60) minutową za ostatni okres obrachunkowy,  
− fakt oddziaływania polem magnetycznym, czas rozpoczęcia oddziaływania oraz 

sumaryczny czas oddziaływania, 
− ponad to licznik realizuje:  



Raport I Projektu: Wzmocnienie nadzoru regulatora nad sektorem energii 

 Strona 355 

− automatyczne zamykanie okresu obrachunkowego (funkcja zegara 
wewnętrznego),  

− ręczne zamykanie okresu obrachunkowego, 
− zamykanie okresu obrachunkowego poprzez rozkaz wysłany przez port 

optyczny,  
− programowanie okresu uśredniania (1 do 60min: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 30, 

60),  
− optyczną sygnalizację obecności napięć pomiarowych,  
− moŜliwość dobudowania układu do zdalnej transmisji danych (licznik 

wyposaŜony jest w port szeregowy) do systemu akwizycji i przetwarzania 
danych,  

− sygnalizację i rejestrację niewłaściwego podłączenia oraz pracy obwodów 
napięciowych i prądowych  

 

Tabela. 7.9.3. Dane techniczne i parametry liczników typu L3Fn. 

Parametr Opis 

Napięcie odniesienia Un: 
L3Fn-B 

L3Fn-pB 
L3Fn-pp 

3 x 230 V / 400 V lub 3 x 400 V AC 
3 x 230 V / 400 V lub 3 x 400V A 
3 x 57,7 / 100 V lub 3 x 100 V AC 

Częstotliwość odniesienia 50 Hz 

Prąd bazowy Ib: 
L3Fn-B 

L3Fn-pB 
L3Fn-pp 

5 A 
5 A (opcjonalnie 1 A;1,5 A;2 A) 
5 A (opcjonalnie 1 A;1,5 A;2 A) 

Prąd maksymalny Imax: 
L3Fn-B 

L3Fn-pB 
L3Fn-pp 

 
80 A (max do 120 A) 
6 A (max do 10 A) 
6 A (max do 10 A) 

Pobór mocy z obwodu napięciowego < 3 VA 

Pobór mocy z obwodu prądowego < 0,1 W 

Dokładność pomiaru 0,05 Ib ... Imax ± 1 % 

Pobór mocy na tor napięciowy / prądowy < 3 VA / 0,1 W 

Zakres temperatury pracy* od -40°C do +70°C 

Graniczny zakres temperatury pracy* od -45°C do +75 °C 

Obudowa IP 55 

Stała licznika 
L3F-B 

energia czynna 
energia bierna 

L3F-pB i L3F-pp 
energia czynna 
energia bierna 

 
 

10000 imp/kWh 
10000 imp/kvarh 

 
100000 imp/kWh 
100000 imp/kvarh 

Waga < 0,4 kg 

Wyświetlacz Dedykowany LCD 
Wyświetlanie w standardzie EDIS/OBIS 
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Trójfazowe liczniki energii czynnej i biernej typu EVO-3/P/PB/PP 

Liczniki EVO-3/P/PB/PP naleŜą do grupy elektronicznych urządzeń 
pomiarowych zapewniających dokładność pomiaru zgodną z klasą 1. Dzięki 
zastosowaniu zegara wewnętrznego, struktura taryf moŜe zostać dopasowana do 
regulacji taryfowych OSD. Liczniki EVO-3/P/PB/PP występują w wykonaniu 
bezpośrednim, półpośrednim i pośrednim. 

Niski prąd rozruchu licznika zapewnia wysoką dokładność pomiarów 
rozliczeniowych. Pomiar antyrewersyjny, niezaleŜny od kierunku przepływu prądu 
i kolejności faz eliminuje moŜliwość kradzieŜy energii elektrycznej. Widok licznika 
typu EVO-3/P/PB/PP przedstawiono na rys. 7.9.4. 

 

 

Rys. 7.9.4. Widok licznika JM-TRONIK typu EVO-3/P/PB/PP [Jmt_08]. 

 

Liczniki EVO-3/P/PB/PP wyposaŜone zsotały w wyjście przekaźnikowe 
pełniące rolę „straŜnika mocy”. W przypadku zaprogramowanego przekroczenia mocy 
15 lub 60 minutowej lub zadanej ilości takich przekroczeń licznik moŜe samoczynnie 
odłączyć odbiorcę. Ponowne załączenie odbywa się zdalnie lub bezpośrednio 
z udziałem inkasenta. 

 
Podstawowe cechy liczników typu EVO-3/P/PB/PP: 

− uniwersalne mocowanie na szynę DIN 35mm oraz po zastosowaniu adaptora na 
tablicach 1 i 3 fazowych,  

− liczniki półpośrednie i pośrednie realizują pomiar w obu kierunkach dla energii 
czynnej i biernej.  

− rozliczenia maksymalnie w 4 taryfach,  
− niski prąd rozruchu,  
− wielofunkcyjny, czytelny wyświetlacz LCD,  
− wszystkie dane są monitorowane i rejestrowane w nieulotnej pamięci EEPROM,  
− opcjonalnie wewnętrzny zegar zmiany taryf z kalendarzem, podtrzymywany 

bateryjnie z moŜliwością programowania świąt ruchomych i stałych na okres 16 lat, 
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z automatyczną zmianą czasu lato/zima,  
− kompaktowa obudowa wykonana ze specjalnego, bardzo wytrzymałego tworzywa 

sztucznego o właściwościach antystatycznych,  
− stopień ochrony IP51,  
− port podczerwieni do programowania licznika i dokonywania automatycznych 

odczytów,  
− wyjście szeregowe,  
− wyjście impulsowe,  
− automatyczne lub ręczne zamykanie okresów rozrachunkowych,  
− rejestracja 4 kolejnych maksymalnych mocy 15 i 60 minutowych,  
− rejestracja bieŜącej mocy 15 i 60 min,  
− rejestracja ilości zmian w programie,  
− rejestracja ilości przekroczeń mocy maksymalnej 15 i 60 min. 
 

Tabela. 7.9.4. Dane techniczne i parametry liczników typu EVO-3/P/PB/PP. 

Parametr Opis 

Klasa dokładności 
Licznik bezpośredni: 1 lub 2 

Licznik półpośredni i pośredni, e. czynna: 1 lub 2 
Licznik półpośredni e. bierna: 2 lub 3 

Napięcie nominalne 3 x 230 V / 400 V AC 

Częstotliwość 50 Hz 

Prąd bazowy (maksymalny) 5 (60) A 

Prąd znamionowy (maksymalny) 5 (6) A 

Prąd startowy < 15 mA* 
< 2 mA** 

Zakres temperatur -30°C ... +60°C 

Pobór mocy na tor napięciowy / prądowy < 3 VA / 0,1 W 

Wyświetlacz dedykowany LCD 

Wyjście impulsowe 
Impuls do 100 ms częstotliwość  

dla Ec = 10000* imp./kWh, 100000** imp./kWh 
dla Eb = 100000*** imp./kvarh 

Obudowa IP 51 

Wymiary szer. x wys. x gł. 107,5 x 111 x 51 mm 

Waga < 0,5 kg 

*  – dotyczy licznika EVO-3, 

**  – dotyczy liczników półpośrednich i pośrednich, 

***  – dotyczy licznika EVO-3PB/PP. 

 

 
Komunikacja 

Moduł komunikacyjny ZolMOD-R 

Modem radiowy ZolMOD-R został zaprojektowany jako urządzenie 
transmisyjne podłączane do liczników energii elektrycznej produkcji JM-TRONIK. 
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Urządzenie pozwala na dwukierunkową transmisję z licznikiem, dzięki czemu moŜliwe 
jest w prosty sposób zbudowanie systemu zdalnego odczytu i sterowania licznikami 
komunalnymi. Modemy posiadają zasięg pracy do 300 m i są stosowane w systemach 
opartych zarówno o koncentrator stacjonarny jak równieŜ o koncentrator przenośny, 
który automatycznie dokonuje odczytu i programowania liczników. 

 

Podstawowe cechy modułów komunikacyjnych ZolMOD-R: 

− moŜliwość instalacji w juŜ pracujących licznikach, 
− moŜliwość tworzenia systemów wirtualnych systemów przedpłatowych VPS (ang. 

Virtual Prepaid System), 
− moŜliwość zdalnego automatycznego przekazywania danych do nadrzędnego 

systemu rozliczeniowego OSD, 
− zdalne odłączania i załączenia odbiorcy dla liczników wyposaŜonych w łącznik 

w obwodzie pierwotnym, 
− wsparcie procesu wykrywania miejsc nielegalnego poboru energii elektrycznej 

dzięki moŜliwości ciągłej rejestracji zuŜycia energii elektrycznej, 
− zapobieganie dewastacji licznika dzięki ograniczeniu dostępu osób postronnych 

przy jednoczesnej moŜliwości zdalnego odczytu danych i sterowania licznikiem 
drogą radiową, 

− zwiększenie zasięgu dzięki moŜliwości komunikowania się liczników między sobą. 

 

Dane techniczne modułów komunikacyjnych ZolMOD-R: 

− częstotliwość pracy: 433MHz, 
− napięcie znamionowe: 230V, 
− zasięg: do 300 m, 
− transmisja: półdupleks, 
− prędkość transmisji: 2400/9600 bps, 
− rodzaj wejścia komunikacyjnego: szeregowe, 
− wymiary: 92 x 31 x 27 mm, 
− temperatura pracy pracy: -30°C - +55°C, 
− dopuszczalna wilgotność: 90%. 

 

 

Moduł radiowy MKR 

 
Moduł radiowy MKR pobiera dane pomiarowe stanowiące odczyt wskazań  

licznika energii elektrycznej (odczyt do czterech taryf, moc średnia 15 minutowa oraz 
60 minutowa itp.) a następnie przesyła je drogą radiową do PSO. Moduły MKR są 
montowane bezpośrednio przy liczniku. 
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Dane techniczne modułu radiowego C4: 

− moc emitowana: mniejsza od 10 mW, co sprawia, Ŝe urządzenie to znajduje się 
w kategorii sprzętu, którego stosowanie jest autoryzowane prawem 
odpowiadającym standardowi CEPTT/Ro1-4E, 

− częstotliwość: nośna: 433 MHz, pasmo kanału: 50 kHz, 
− modulacja:  FSK, 
− czułość: przekracza –115 dBm, 
− czas pobudzenia modułu radiowego ze stanu czuwania do stanu wymiany danych 

jest krótszy niŜ 10 ms, 
− zasięg: do 200 metrów, w zaleŜności od warunków otoczenia, gdyŜ moduły radiowe 

mogą być ukryte za wieloma przeszkodami; silne zakłócenia równieŜ wpływają 
niekorzystnie na zasięgi modemów; kaŜdy z modemów moŜe pracować jako 
przekaźnik (repeater) – co pozwala na znaczne zwielokrotnienie efektywnego 
zasięgu oraz wyeliminowanie czynników wpływających negatywnie na zasięg, 

− szybkość transmisji: 2400 b/sec (kanał 50 kHz),  
− typ transmisji: pół-duplex, 
− warunki pracy: temperatura od –30 C do +55ºC, wilgotność od 0 do 95% bez 

skraplania, 
− pobór prądu: czuwanie - 7µA, odbiór – 3,9 mA, nadawanie – 27 mA, 
− moŜliwość zwiększenia zasięgu do 500 m w ramach tego samego pasma 

częstotliwości. 

 

 
Koncentrtator systemu ZolNET 

Wymiana danych pomiędzy poszczególnymi punktami pomiarowymi, 
a systemem zdalnym odbywa się za pośrednictwem koncentratora komunikacyjnego. 
Koncentrator pełni następujące funkcje: 

− realizacja odczytów danych z liczników,  
− archiwizacja zgromadzonych danych,  
− obróbka danych wg wymagań OSD/Operatora Pomiarów,  
− generowanie plików wynikowych w formacie określonym przez OSD/Operatora 

Pomiarów, 
− realizacja lokalnej i zdalnej komunikacji. 
 

Funkcje koncentratora systemu ZolNET 

�  Zmiana czasu 

Koncentrator wyposaŜony jest w moduł słuŜący do obliczania stref czasowych 
zuŜycia energii w przypadku braku synchronizacji czasu zegarem zewnętrznym. 
Oprogramowanie narzędziowe koncentratora zapewnia moŜliwość nastawienia stref 
czasowych dla poszczególnych grup odbiorców oraz przypisanie konkretnego odbiorcy 
do danej grupy wg przyjętych dla danego OSD regulacji taryfowych. Koncentrator 
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zapewnia obliczanie zuŜycia energii w poszczególnych strefach czasowych niezaleŜnie 
od samego licznika, który moŜe być sterowany oddzielnym zegarem zewnętrznym. 
Strefy czasowe mogą być definiowalne według programów: 

− dobowego, 
− tygodniowego (z uwzględnieniem dni roboczych i wolnych), 
− rocznych, z uwzględnieniem przełączania czasu zima/lato. 

Oprogramowanie narzędziowe koncentratora zapewnia moŜliwość nastawienia 
dla kaŜdej z grup odbiorców czasów pracy dla kaŜdego z powyŜszych programów. 
Dokładność nastawy czasu wynosi 15 minut. Oprogramowanie narzędziowe 
koncentratora umoŜliwia korektę czasu (synchronizację) z komputera lokalnego i/lub 
systemu nadrzędnego. 

 

�  Zamykanie okresów obrachunkowych 

UŜytkownik systemu ma moŜliwość definiowana okresów obrachunkowych dla 
poszczególnych grup taryfowych odbiorców. Okresy te mogą mieć charakter jedno- lub 
wielomiesięczny. Po upłynięciu okresu rachunkowego następuje skasowanie 
wskaźników mocy maksymalnej, zamknięcie charakterystyk obciąŜenia odbiorców i 
archiwizacja zawiązanych z nimi plików. Pliki te są połączone w pakiety, przeznaczone 
do odczytu przez uŜytkownika systemu. 

 

�  Tworzenie charakterystyk obciąŜenia 

Oprogramowanie koncentratora umoŜliwia tworzenie charakterystyk obciąŜenia dla: 

− poszczególnych odbiorców,  
− poszczególnych grup taryfowych odbiorców,  
− sumaryczne dla danej stacji nN/SN  

Charakterystyki takie są konstruowane na podstawie danych pomiarowych odczytanych 

z urządzeń pomiarowych: 

− mocy 15-minutowej,  
− mocy 1-godzinnej.  

Okres zbierania danych jest realizowany w cyklach dobowych, miesięcznych 
i kwartalnych, lub innych, zadeklarowanych przez uŜytkowników systemu dla kaŜdej 
z grup taryfowych. 

PoniewaŜ w licznikach informacja o bieŜących pomiarach mocy nie jest 
archiwizowana, zapewniona jest moŜliwość odczytania wszystkich liczników 
w okresach 15-minutowych (czas całkowania w licznikach rozpoczyna się w chwili 
załączenia napięcia). Charakterystyki obciąŜenia są wizualizowane w postaci wykresów 
graficznych przy uŜyciu oprogramowania inŜynierskiego. 
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�  Rejestracja zdarzeń 

Jedną z funkcji koncentratora jest prowadzenie rejestru i archiwizacja zdarzeń. 
Zdarzenia mogą mieć przypisany jeden z następujących statusów: 

− informacja,  
− ostrzeŜenie,  
− alarm.  

Jako zdarzenia alarmowe są traktowane: 

− niespełnienie warunków bilansu zuŜycia energii w systemie (nielegalny pobór 
energii),  

− działania serwisowe. 

Jako ostrzeŜenia są rejestrowane: 

− zaniki napięcia zasilania koncentratora,  
− przerwa lub zanik komunikacji z licznikiem,  
− przerwa lub wystąpienie błędu przy komunikacji z systemem nadrzędnym,  
− działania administratora. 

Jako zdarzenia informacyjne są rejestrowane: 

− odczyt bazy danych koncentratora przez system nadrzędny, komputer lokalny lub 
terminal PSION,  

− aktualizacja czasu zima/lato. 

Wystąpienie zdarzeń jest sygnalizowane odpowiednimi diodami 
sygnalizacyjnymi (z wyjątkiem zdarzeń informacyjnych) na panelu koncentratora. 
Kasowanie sygnalizacji jest moŜliwe z poziomu komputera lokalnego, lub następuje 
automatycznie po poprawnym przesłaniu rejestru do systemu nadrzędnego lub terminala 
PSION. 

 

�  Zabezpieczenia dostępu 

Dla zapewnienia bezpieczeństwa danych gromadzonych i wyznaczanych 
w koncentratorze, dostęp do danych zorganizowany jest w strukturze hierarchicznej wg 
następujących poziomów: 

− poziom inkasenta,  
− poziom administratora,  
− poziom serwisu.  

Z poziomu inkasenta zapewniony jest dostęp do odczytu bazy danych 
koncentratora, plików archiwum zdarzeń oraz moŜliwość kasowania sygnalizacji 
alarmu. Inkasent nie ma moŜliwości dokonywania jakichkolwiek zmian w bazach 
danych czy konfiguracji koncentratora. Jednocześnie jednak z poziomu inkasenta 
przewidziano moŜliwość przesyłu plików konfiguracyjnych o poziomie uprawnień 
administratora. Dostęp do danych jest zapewniony poprzez port IR komunikacji 
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w podczerwieni, port komunikacji szeregowej RS 232 oraz z poziomu systemu 
nadrzędnego. 

Z poziomu administratora zapewniona jest moŜliwość edycji bazy danych 
odbiorców, tj.: 

− zmiana numerów liczników,  
− zmiana edytowalnych parametrów liczników,  
− załączenie lub odłączenie odbiorcy,  
− zmiana zaszeregowania odbiorców do grup taryfowych,  
− edycja taryf,  
− zmiana parametrów transmisji danych,  
− zmiana dopuszczalnych wartości błędów bilansowania zuŜycia energii,  
− zmiana okresu obliczania charakterystyk obciąŜenia. 

Administrator nie dysponuje prawem do zmiany lub kasowania plików rejestrów 
zdarzeń ostrzegawczych lub alarmowych. Administrator moŜe przyporządkowywać 
zdarzeniom status zdarzenia informacyjnego. 

Wszelkie zmiany (w tym równieŜ wpisanie hasła i błędnego hasła) 
wprowadzone z poziomu administratora są rejestrowane jako zdarzenia o statusie 
ostrzeŜenia. 

Dostęp do poziomu administratora jest zrealizowany poprzez port RS 232 oraz 
poprzez system nadrzędny. 

Z poziomu serwisu powinien jest zapewniony dostęp do struktury fizycznej 
oprogramowania koncentratora, moŜliwość upgrade’u oprogramowania, moŜliwość 
kasowania baz danych łącznie z plikami rejestru zdarzeń, z wyjątkiem kopii rejestru 
alarmowego. Serwis nie ma moŜliwości edytowania baz danych oraz dostępu do funkcji 
dostępnych z poziomu administratora, moŜe mieć natomiast prawa dostępu inkasenta. 
Wszelkie zmiany (w tym równieŜ wpisanie hasła i błędnego hasła) wprowadzone 
z poziomu serwisu są rejestrowane jako zdarzenia o statusie alarmu. 

Dostęp do uprawnień serwisu jest zapewniony wyłącznie przez dedykowany 
port komunikacyjny (najlepiej niestandardowy i zabezpieczony mechanicznie). 

 

� Archiwizacja danych 

Wszelkie dane odczytywane z liczników, obliczane przez koncentrator 
i generowane jako rejestr zdarzeń są archiwizowane w formie pakietów stanowiących 
komplet w danym okresie obrachunkowym lub innym, zadeklarowanym przez 
uŜytkowników systemu. Ze względu na bezpieczeństwo danych, pakiety są usuwane 
z pamięci koncentratora dopiero po potwierdzeniu prawidłowego ich odczytania. 
Pakiety danych są jednak kasowane nieodwracalnie. Kopia zapasowa ostatniego pakietu 
jest przechowywana w osobnym buforze kołowym. 
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Architektura systemu ZolNET 

System ZolNET przeznaczony jest do realizacji zdalnych odczytów pomiarów 
odbiorców energii elektrycznej. System umoŜliwia przyłączenie innych urządzeń 
pomiarowych posiadających wyjścia komunikacyjne pozwalając na stworzenie 
kompleksowego układu rozliczania zuŜycia róŜnych mediów. System umoŜliwia 
komunikację z wykorzystaniem dedykowanych łącz transmisyjnych, radiowych lub 
istniejącej sieci energetycznej niskiego napięcia. 

System ZolNET oferuje następujące moŜliwości: 

− odczyt danych z liczników lub innych urządzeń wyposaŜonych w wyjścia 
komunikacyjne,  

− eliminację problemu dostępu do liczników  
− realizację komunikacji z licznikami (lub innymi urządzeniami wyposaŜonymi w 

modemy komunikacyjne) oraz systemem nadrzędnym,  
− automatyczne zdalne przekazywanie danych do nadrzędnych systemów 

rozliczeniowych,  
− bilansowanie węzłów sieci,  
− sygnalizację nielegalnego poboru energii elektrycznej i lokalizację miejsc jego 

powstawania,  
− obliczanie zuŜycia energii w poszczególnych taryfach,  
− tworzenie systemu przedpłatowego,  
− rejestracja profilu obciąŜenia odbiorców,  
− moŜliwość zdalnego odłączenia / załączenia odbiorcy,  

System ZolNET posiada strukturę hierarchiczną opartą na poszczególnych elementach: 

− odbiorcy energii elektrycznej, 
− koncentratorze, 
− systemie zdalnym zlokalizowanym u OSD lub Operatora Pomiarów. 

Na pierwszym poziomie hierarchii systemu ZolNET znajdują się indywidualni 
odbiorcy energii elektrycznej, u których zainstalowane są liczniki energii elektrycznej 
typu L1F/L3F/EVO-1/EVO-3 firmy JM-TRONIK lub dowolne inne urządzenia 
wyposaŜone w wyjścia komunikacyjne w postaci impulsatorów lub wyjść komunikacji 
szeregowej. Liczniki wyposaŜone są w modemy komunikacyjne realizujące 
komunikację poprzez: 

− łącze dedykowane (np. w postaci skrętki), 
− modem radiowy. 

W sytuacji, w której system ZolNET, ma być instalowany w nowo powstających 
obiektach, w których istnieje moŜliwość wykonania łącza dedykowanego, lub 
w obiektach, w których istnieje moŜliwość wykorzystania łącz istniejących (np. 
niewykorzystanych przewodów telefonicznych), korzystne jest zastosowanie łącza 
dedykowanego. W pozostałych przypadkach wskazane jest zastosowanie komunikacji 
poprzez modem radiowy. 
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Na poziomie drugim, znajduje się koncentrator (rzeczywista jego lokalizacja 
moŜe być dowolna pod zachowaniem warunków określonych dla zasięgu modemów), 
zbierający informacje ze wszystkich urządzeń wchodzących w skład danego systemu. 

Do poziomu trzeciego, tj. systemu zdalnego zlokalizowanego u OSD lub 
Operatora Pomiarów dane z koncentratorów przesyłane są za pomocą modemów 
telefonicznych lub pakietowej transmisji danych GPRS przy wykorzystaniu GSM. 

Charakterystyczną cechą systemu ZolNET jest jego organizacja w postaci 
rozproszonych baz danych na kaŜdym poziomie hierarchii. Schemat ideowy systemu 
ZolNET wykorzystującego transmisję z koncentratorem poprzez modemy radiowe oraz 
GSM przedstawiony jest na rys. 7.9.5. 

System jest oparty na dwukierunkowych modemach radiowych w paśmie 
433 MHz, koncentratorze lokalnym i komunikacji GSM (SMS, GPRS). 

Modem radiowy licznika energii ma moŜliwość gromadzenia danych 
z liczników pozostałych mediów (woda, gaz, ciepło), a następnie przekazywania ich na 
Ŝądanie dane do koncentratora. Koncentrator na Ŝądanie systemu bilingowego 
przekazuje poprzez modem GSM z transmisją GPRS dane z podległych mu liczników. 

Liczniki wody, ciepła, gazu są obsługiwane poprzez dwukierunkowy modem 
radiowy zliczający i rejestrujący zuŜycie mediów. Zasięgi modemów wynosi do 30 m. 
Są one zasilane bateryjne. 

Liczniki energii elektrycznej wyposaŜone zostały w dwukierunkowy modem 
radiowy o zasięgu do 150 m, z moŜliwościami komunikacji z innymi modemami 
(zarówno innych liczników energii el, jaki i pozostałych mediów). 

Koncentrator jest wyposaŜony w dwukierunkowy modem radiowy oraz modem 
GSM z transmisją GPRS. Koncentrator jest urządzeniem bezobsługowym 
z moŜliwością rejestracji do kilku tysięcy liczników. 
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Rys. 7.9.5. Struktura systemu ZoINET firmy JM-Tronik [Jmt_08]. 

 

 
Odczyt danych w systemie ZolNET 

Na poziomie odbiorców energii elektrycznej liczniki L1F/L3F/EVO-1/EVO-3 
określają oraz rejestrują następujące dane pomiarowe: 

− zuŜycie energii w taryfie 1, 2, 3 i 4, 
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− suma energii z wszystkich taryf, 
− uśredniona moc 15-minutowa oraz 60-minutowa, 
− maksymalna moc 15-minutowa oraz 60-minutowa, 
− wartość kumulowana maksymalnej mocy 15-minutowej oraz 60-minutowej, 
− licznik przekroczeń ustalonego progu mocy 15-minutowej, 
− licznik przekroczeń ustalonego progu mocy 60-minutowej, 
− licznik zmian. 

Na poziomie systemu zdalnego u OSD lub Operatora Pomiarów dane 
z koncentratora zostają wpisane do systemu rozliczeniowego (np. typu HANDEL, 
ZBYT). 

Na poziomie koncentratora dane z liczników są archiwizowane. Dodatkowo 
generowane są pliki wynikowe 

− pliki rozliczeniowe wg opcji zadanych przez dostawcę energii elektrycznej na 
potrzeby systemu rozliczeniowego,  

− pliki bilansowe,  
− pliki alarmowe,  

W zaleŜności od wymagań przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego 
zadania OSD, koncentrator przesyła dane do systemu nadrzędnego w zadanych 
okresach czasu lub po otrzymaniu polecenia. Dodatkowo koncentrator realizuje 
następujące funkcje: 

− obliczanie zuŜycia energii w róŜnych strefach czasowych i dla róŜnych grup 
odbiorców,  

− automatyczne zamykanie okresów obrachunkowych i kasowanie mocy 
maksymalnych,  

− tworzenie charakterystyk obciąŜenia dla poszczególnych odbiorców, bądź grup 
odbiorców,  

− rejestracja zdarzeń typu: utrata komunikacji, zanik napięcia, odczyt zewnętrzny, 
zmiana konfiguracji liczników,  

− zewnętrzne kasowanie mocy maksymalnej, itp. 

Odczytywanie danych z liczników odbywa się przy uŜyciu PSO (Przenośna 
Stacja Odczytowa). PSO składa się z przenośnego komputera (laptop, palmtop, PSION 
lub pocketPC) oraz z bazowego modemu radiowego (OMR – odczytowy modem 
radiowy). Komunikacja między PSO a OMR realizowana jest za pośrednictwem portu 
szeregowego. Komputer PSO w swojej bazie przechowuje równieŜ dane o lokalizacjach 
liczników i punktów odczytowych niezbędne podczas wykonywania odczytów. Stacja 
odczytowa zasilana jest z akumulatora 9V – opcjonalnie moŜna uŜywać równieŜ baterii 
6F22. 

Inkasent z PSO przemieszcza się między domami i budynkami. W tym czasie 
następuje odczyt danych z liczników, które są wyposaŜone w moduły MKR (Moduł 
Komunikacji Radiowej) drogą radiową. Dane z przenośnych komputerów PSO są 
rejestrowane w centralnym komputerze systemu (CKS - Centralny Komputer Systemu), 
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współpracującym z systemem księgowym zakładu energetycznego.  

W przypadku bardziej rozbudowanej strony odczytowej (koncentrującej) 
systemu ZolNET, istnieje moŜliwość zastosowania koncentratorów stacjonarnych 
obsługujących określoną grupę urządzeń w ramach jednego obiektu lub obszaru takiego 
jak osiedle, budynek, dzielnica itp. Stacjonarne koncentratory lokalne komunikują się 
dwukanałowo z licznikami oraz koncentratorem głównym zainstalowanym u OSD lub 
Operatora Pomiarów z wykorzystaniem dowolnie dostępnych mediów transmisyjnych. 
UmoŜliwiają pełną rejestrację, parametryzację i ciągły odczyt obsługiwanych 
liczników. W przypadku bardziej zaawansowanych programowo koncentratorów, 
istnieje moŜliwość automatycznego odłączania/załączania odbiorców w zaleŜności od 
stanu naleŜności i terminowości wpłat w systemie bilingowym. Koncentratory posiadają 
praktycznie nieograniczoną pojemność odczytową, a poza podstawowym 
przechowaniem danych mogą wstępnie poddawać je obróbce w zaleŜności od zadanych 
kryteriów. Na rys. 7.9.6. została zaprezentowana zasada działania systemu radiowego 
odczytu liczników ZolNET, natomiast na rys. 7.9.7 przedstawiono zasadę działania 
systemu odczytu liczników ZolNET z wykorzystaniem łączy kablowych w postaci 
skrętki lub technologii PLC. 

 

 
Rys.7.9.6. Zasada działania systemu radiowego odczytu 

liczników ZolNET [Jmt_08]. 

 

Koncentrator ruchomy 
(fale radiowe) 

 
  

System zdalny 
OSD/Operator pomiarów 

 

Fale radiowe 
70 – 500 m 
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Rys.7.9.7. Zasada działania systemu odczytu liczników ZolNET z wykorzystaniem 

łączy kablowych (PLC lub skrętka) [Jmt_08]. 
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 Kamstrup 

Firma Kamstrup jest producentem rozwiązań systemowych w dziedzinie 

pomiaru energii. Część produkcyjna tej firmy znajduje się w Danii. Posiada takŜe 

siedziby w 15 innych krajach. Dystrybucja urządzeń firmy Kamstrup odbywa się na 

terenie 40 krajów. Istnieje na rynku od 1990 roku i zatrudnia 600 pracowników. Do 

obszaru działalności firmy zaliczane są: 

− produkcja i sprzedaŜ liczników energii (elektrycznej, cieplnej, gazu), 
− produkcja i sprzedaŜ systemów zdalnego, automatycznego oraz ręcznego odczytu 

liczników, 
− obsługa techniczna oprogramowania do zbierania danych, 
− serwis urządzeń, 
− doradztwo techniczne, kalibracja, testowanie urządzeń, 
− szkolenia. 

Jednym z najwaŜniejszych produktów oferowanych przez firmę Kamstrup jest 

system do zdalnego automatycznego odczytu liczników energii elektrycznej- Kamstrup 

Ellipse AMR. Na system ten składają się liczniki umoŜliwiające podłączenie do sieci 

komunikacyjnej, urządzenia tworzące sieć komunikacyjną, takie jak filtry PLC, 

modemy GSM, bramki internetowe oraz oprogramowanie EMS10 słuŜące do zdalnego 

odczytu danych z urządzeń pomiarowych. 
 

Liczniki energii 

Licznik typu 162 (BCDE): 
− jednofazowy, 
− 230/400 V, 5(80) A, klasa 2 (wersje B, C - 5(85) A, wersje D, E - 5(65) A, wersje B, 

C, D, E - 230 V), 
− dwie taryfy, wersje B, C, D, E do 8 taryf, 
− umoŜliwia instalowanie dodatkowych modułów komunikacyjnych bez zrywania 

plomby, 
− dane miesięczne przechowywane do 36 miesięcy, 
− liczniki 382 C oraz 382 E posiadają wbudowaną komunikację radiową na płycie 

głównej, 
− liczniki 382 D oraz 382 E posiadają wbudowaną funkcję rozłączania, takŜe 

zdalnego. 

Widok licznika typu 162 (BCDE) zaprezentowano na rys. 7.10.1. 
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Rys. 7.10.1. Widok licznika typu 162 (BCDE) [Kam_08]. 
 
Podstawowe cechy liczników typu 382 (BCDE): 

− trójfazowy, 
− 230/400 V, 5 (100) A, klasa 2 lub 1, 
− realizuje pomiar w dwóch taryfach, wersje B, C, D, E do 8 taryf, 
− umoŜliwia instalowanie dodatkowych modułów komunikacyjnych bez zrywania 

plomby, 
− dane miesięczne przechowywane do 36 miesięcy, 
− liczniki 382 C oraz 382 E posiadają wbudowaną komunikację radiową na płycie 

głównej, 
− liczniki 382 D oraz 382 E posiadają wbudowaną funkcję rozłączania, takŜe 

zdalnego. 

Widok licznika typu 382 (BCDE) zaprezentowano na rys. 7.10.2. 
 

Rys. 7.10.2. Widok licznika typu 382 (BCDE) [Kam_08]. 
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Podstawowe cechy liczników typu 351 Combi: 

− trójfazowy, transformatorowy, 
− 230/400 V, 1(5) A, klasa 1, 
− do 4 taryf, 
− licznik energii czynnej i biernej oraz (opcjonalnie) tylko energii biernej, 
− odczyty pierwotne i wtórne, 
− regulowane przełoŜenie transformatora  5 / 5 A - 2000 / 5 A, 
− moŜliwość regulacji odstępów czasu rejestracji danych (5, 15, 30 lub 60 min.), 

Widok licznika typu 351 Combi zaprezentowano na rys. 7.10.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rys. 7.10.3. Widok licznika typu 351 Combi [Kam_08]. 

 

Podstawowe dane techniczne liczników precyzyjnych: 

− trójfazowy, 
− napięcie od 58 /100 V do 240/415 V, 1 (6) A, klasa 1; 0,5; 0,2, 
− moŜliwość regulacji odstępów czasu rejestracji danych (5,15, 30 lub 60 min.), 
− dane miesięczne przechowywane do 36 miesięcy. 

 

We wszystkich modelach liczników firmy Kamstrup część pomiarowa jest 

galwanicznie odseparowana. Dodatkowo wszystkie wymienione wyposaŜone są w port 

szeregowy oraz w port optyczny. 
 

Sieć komunikacyjna systemu AMR Kamstrup 

Rozwiązania techniczne stosowane przez Kamstrup wykorzystują kilka 
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sposobów komunikacji liczników z systemem EMS10. Rodzaj komunikacji z danym 

licznikiem jest uzaleŜniony od zainstalowanych modułów komunikacyjnych, którymi 

mogą być: 

− moduł radiowy RF, 
− moduł PLC, 
− moduł GSM/GPRS, 
− moduł M-Bus Slave. 

 

Komunikacja radiowa 

Do komunikacji radiowej wykorzystywany jest moduł komunikacji, który 

spełnia dwie funkcje: 

− przekazuje pobrane wcześniej i zapisane informacje do centralnej bazy danych, 
− w przypadku, gdy niektóre moduły znajdują się poza zasięgiem koncentratora pełni 

funkcję routera pośredniczącego w komunikacji z innymi modułami 
komunikacyjnymi 

Dodatkowym elementem sieci jest koncentrator radiowy posiadający następujące cechy: 

− odczyt danych z maks. 680 liczników energii elektrycznej, routerów, 
koncentratorów  radiowych, 

− wysyłanie zapytania, odczytuje i zapisuje dane z liczników energii, routerów za 
pomocą sygnału radiowego, 

− praca w bezlicencyjnej częstotliwości fal radiowych, 
− zdolność do komunikacji przez łącze szeregowe (np. GSM), 
− moŜliwość podłączenia zewnętrznej anteny zwiększa zasięg (do 1000 m), 
− aktualizacja oprogramowania przez sieć radiową, 
− przekazywanie alarmów o błędach i awariach. 

Kolejnym elementem komunikacji radiowej jest router, dzięki któremu dla 

danego medium transmisyjnego moŜliwe jest stworzenie sieci radiowej między 

licznikami energii a centralną jednostką sieci – koncentratorem. Dodatkowo stosowany 

jest do wzmacniania sygnału radiowego. Router radiowego posiada następujące cechy: 

− zarządzanie połączeniem radiowym maks. 70 liczników energii, ruterów, 
koncentratorów fal radiowych, 

− moŜliwość łączenia z innymi elementami sieci, 
− praca w bezlicencyjnej częstotliwości fal radiowych, 
− moŜliwość komunikacji przez złącze szeregowe, 
− moŜliwość podłączenia zewnętrznej anteny zwiększa zasięg (do 1000 m), 
− aktualizacja oprogramowania przez sieć radiową, 
− zasilanie bateryjne lub sieciowe, 
− przekazywanie alarmów o błędach i awariach. 

 



Raport I Projektu: Wzmocnienie nadzoru regulatora nad sektorem energii 

 Strona 373 

Komunikacja przy uŜyciu sieci PLC 

Sieć PLC składa się z kilku róŜnych części. Moduł PLC/router instalowany jest 

w licznikach Kamstrup, natomiast dane przekazywane są przez sieć niskiego napięcia 

do koncentratora PLC. Sieć PLC jest odczytywana przez program EMS10. 

Moduł komunikacji w sieci PLC spełnia podobne funkcje do tych z modułu 

komunikacji w przypadku sieci radiowej: 

− przekazuje pobrane wcześniej i zapisane informacje do centralnej bazy danych, 
− w przypadku, gdy niektóre moduły znajdują się poza zasięgiem koncentratora pełni 

funkcję routera pośredniczącego w komunikacji z innymi modułami 
komunikacyjnymi 

Dodatkowo w przypadku sieci PLC moŜliwa jest instalacja wzmacniaczy sygnału. 

Komunikacja M-Bus 

W przypadku tego sposobu komunikacji, w liczniku, pod jego pokrywą instalowany 

jest moduł M-Bus Slave. Pomiędzy tym modułem a systemem EMS10 pośredniczy 

element M-Bus Master, posiadający następujące cechy:  

− pobiera dane z liczników, 
− maksymalnie 40 podłączonych liczników, 
− umoŜliwia rozszerzenie do maks. 250 liczników za pomocą Modułu M-Bus 

Cascade, 
− posiada interfejsy IR- oraz RS-232, 
− produkowany jest w wersji z wyświetlaczem lub bez, 
− posiada rozbudowane rejestry pamięci. 

Moduł cascade jest instalowany na centralce M-Bus Master i słuŜy jako 

rozszerzenie systemu M-Bus o dodatkowe jednostki M-bus master lub w rozległych 

systemach o duŜej długości przewodów. Jego cechy: 

− instalowany w M-Bus Master, 
− realizuje połączenie z i do urządzenia M-Bus Master, 
− zapewnia pracę maks. do 250 modułów M-Bus w jednej sieci, 
− pozwala na zwiększenie zasięgu do 12 000 m w jednym systemie M-Bus, 
− wspiera autokonfigurację, 
− jest łatwy w instalacji.  

 

Oprogramowanie EMS10 

Oprogramowanie EMS10 jest zaprojektowane do efektywnego pobierania 

danych z duŜej ilości liczników zainstalowanych u odbiorców komunalno-bytowych 

połączonych w sieć. System ten posiada następujące cechy: 
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− wysoka, praktycznie nieograniczona, skalowalność, 
− wsparcie dla sieci radiowych (połączenia jeden-do-wielu) oraz komunikacji GSM 

(połączenia jeden-do-jednego), 
− kontrola taryf, 
− eksportowanie i dostarczanie informacji od i do urządzenia pomiarowego klienta 
− eksport do innych systemów – np. analizujących, fakturujących, 
− wysoka modularność zapewniająca duŜą elastyczność systemu, 
− dostęp poprzez przeglądarkę www. 

W bazie danych przechowywane są następujące informacje: 

− zarejestrowane chwilowe wartości kWh, kW,  
− profile obciąŜenia dla mocy czynnej i biernej, 
− rejestracja zdarzeń – zaniki napięcia trwające dłuŜej niŜ dwie minuty, 
 

Wspomaganie wymiany liczników 

Podczas wymiany licznika i instalacji urządzeń sieciowych uŜywany jest system 

Device Exchane System (DES). Jest to stworzone przez firmę Kamstrup narzędzie do 

zarządzania i dokumentowania wymian liczników. Podczas wymiany licznika, monter 

odczytuje z kodu paskowego numer licznika i za pomocą komunikacji poprzez GPRS 

przesyła go do bazy danych systemu. Dzięki tym danym system EMS10 moŜe 

aktualizować informacje o komunikacji z licznikami. 
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 Lackmann 

Firma Lackmann GmbH j powstała ponad 50 lat temu. Obecnie zatrudnia ona 120 
pracowników i jest jednym z największych europejskich dostawców energetycznych 
urządzeń pomiarowych. Zaopatruje zakłady energetyczne, fabryki, hurtowników oraz 
eksporterów w produkty i usługi najwyŜszej jakości z obszaru technik pomiarowych. 
Lackmann GmbH posiada jedne z największych w Niemczech stacje prób (w Lipsku 
i Münster), w których dostarczane dla niemieckich zakładów energetycznych liczniki są 
poddawane kalibracji i odpowiednim testom, a uŜywane liczniki są regenerowane lub 
naprawiane.  

Główna siedziba firmy znajduje się w Münster, w Westfalii. W siedzibie tej 
znajduje się zarząd firmy i stacje prób. W 1994 w Münster zostało stworzone takŜe 
nowoczesne centrum szkoleniowe i logistyczne.  

W 1995 firma otworzyła swój oddział w Lipsku (Taucha), aby móc efektywniej 
obsługiwać klientów ze wschodniej części Niemiec.  

Od 2001 r. firma rozpoczęła ekspansję na rynek polski, otwierając oddział we 
Wrocławiu (obecnie działający w Warszawie) - Lackmann Metering Sp. z o.o.  

Firma Lackmann zajmuje się świadczeniem usług i dostawą produktów 
związanych z pomiarami zuŜycia energii elektrycznej – skupia się na systemach 
zdalnego odczytu. Świadczy obsługę w zakresie: 

− projektowanie urządzeń, 
− dostawa urządzeń i oprogramowania, 
− wdraŜanie systemów pomiarowych, 
− serwis systemów pomiarowych. 

Produkty tej firmy to m.in. system ENZ2000 - będący najczęściej 
wykorzystywanym systemem zdalnego odczytu w Europie, czy teŜ modemy, takie jak 
Skalar, który implementuje technologię Internetu w obszarze odczytu i transmisji 
danych.  

Rozwiązania techniczne oferowane przez firmę Lackamnn wykorzystują tworzone są 
z wykorzystaniem liczników energii elektrycznej produkowanych przez Echelon. 

 
Liczniki firmy Echelon wykorzystywane w rozwiązaniach technicznych 

oferowanych przez firmę Lackamnn 

 

Wszystkie liczniki firmy Echelon z rodziny produktów EMETRION net (EM 

1021 - licznik jednofazowy, EM 1023 - licznik wielofazowy) posiadają 4 taryfy 

i tworzą podstawę nowego modelu taryfowego i rozliczeniowego. Równocześnie 

zapisywane są zdarzenia oraz protokołowane są błędy i stany alarmowe.  
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Zintegrowana funkcja odłączania napięcia w licznikach, moŜliwa do 

uruchomienia takŜe zdalnie, umoŜliwia kontrolę uŜytkowników sieci i łatwiejsze 

ściąganie naleŜności w wypadku opóźnień w płatnościach. Liczniki te posiadają takŜe 

opcję rozpoznawania nielegalnych podłączeń do sieci, poprzez zgłoszenia otwarcia 

pokrywy (styk antysabotaŜowy) lub przepływ energii w przeciwnym kierunku.  

Opcjonalnie liczniki firmy Echelon mogą być rozszerzone o wyjścia i wejścia 

impulsowe oraz przekaźnik sterujący. Aktywacja przekaźnika moŜe przy tym 

następować w określonym punkcie czasowym lub wysterowana manualnie.  

EMETRION net oferuje bazę do optymalizacji procesów biznesowych 

w zakresie pomiaru energii, od zdalnego odczytu po zdalne odłączanie klientów. 

 
Liczniki typu EM 1021  

Podstawowe cechy liczników typu EM 1021: 

− klasa dokładności: 1 - energia czynna, 2 - energia bierna; 
− przystosowany do pomiaru w instalacjach jednofazowych; 
− prąd maksymalny do 100 A, z zintegrowanym przyciskiem odłączania, który moŜe 

być kontrolowany manualnie (poprzez zewnętrzny styk) lub poprzez 
oprogramowanie; 

− wielkości pomiaru: moc czynna, energia czynna, moc bierna, energia bierna, 
napięcie (RMS), prąd (RMS) i współczynnik mocy; 

− pomiar w taryfie dobowo-strefowej do 4 taryf i cyklów rozliczeniowych; 
− pomiar jakości energii, który umoŜliwia wykrywanie zaników napięcia oraz zlicza 

czas ich trwania; 
− ośmiokanałowy odczyt profilu obciąŜenia; 
− dowolnie konfigurowane harmonogramy odczytów danych rozliczeniowych 

z moŜliwością zapisu do 24 pakietów odczytów; 
− ksiąŜka zdarzeń (Event log) z moŜliwością zapisu w pamięci do 100 zdarzeń; 
− moŜliwość zadania maksymalnej mocy zamówionej z funkcją odłączenia zasilania 

po jej przekroczeniu; 
− funkcje licznika przedpłatowego, informacja dźwiękowa o niskim poziomie 

zakupionej energii; 
− szereg funkcji pozwalających na uniemoŜliwienie i szybkie wykrywanie prób 

włamań oraz fałszowania pomiarów; 
− komunikacja z koncentratorem Echelon NES DC 1000 poprzez wykorzystanie 

kanału PLC (Power Line Communications); 
− moŜliwość wykorzystania kanału komunikacyjnego PLC w celu szyfrowania 

danych; 
− wyposaŜony w interfejs optyczny; 
− duŜy wyświetlacz LCD z funkcją automatycznego bądź manualnego (poprzez 

przycisk) przewijania danych pomiarowych; 
− wyjścia impulsowe SO i konfigurowalny przekaźnik kontrolny (opcjonalnie); 
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− kanał wejść impulsowych do pobierania danych z urządzeń zewnętrznych, takich 
jak licznik gazu czy wody (opcjonalnie); 

− złącze komunikacyjne M.Bus z moŜliwością podłączenia do 4 urządzeń, zgodnie 
z DIN EN 13757.2 oraz DIN EN 13757.3 (opcjonalnie); 

− zakres temperaturowy: - 40 … + 70 ºC; 
− zgodny z IEC 62052-11, 62053-21, 62053-23, 62052-21, 62054-21, 61010-1 oraz 

EN 50065-1; 

Widok licznika typu EM 1021 zaprezentowano na rys. 7.11.1. 

 

 

Rys. 7.11.1. Widok licznika typu EM 1021 [Lac_08]. 

 

Dane techniczne liczników typu EM 1021 [Lac_08] 

Parametr Opis 

Dokładność 

5 A - prąd nominalny, 100 A - prąd maksymalny, energia czynna: klasa 
dokładności 1 (certyfikat IEC 62053 - 21), energia bierna: klasa 

dokładności 2 (certyfikat IEC 62053 - 23) 
 

Temperatura, zakres pracy - 40 do +70 ºC (3K7), wyświetlacz LCD: - 25 do +60 ºC 

Temperatura, limitowany zakres 
pracy - 40 do +70 ºC (3K7) 

Temperatura, limitowany zakres 
dla 

magazynowania i transportu 
-40 do +70 ºC (3K7) 

Wilgotność <= 95% 

Pomiary czasu Zegar rzeczywisty zgodny z IEC 62052-21 / 62054-21 w zakresie +/- 5 
sek. na dzień 

Napięcie nominalne 220V ÷ 240V , zakres -20% do +15% 

Częstotliwość 50 Hz +/- 5% 



Raport I Projektu: Wzmocnienie nadzoru regulatora nad sektorem energii 

 Strona 378 

Typ instalacji 1 - fazowa, dwuprzewodowa (L1, N) 

Prąd Nominalny 5 A, maksymalny 100 A 

Odłączenia napięcia zasilającego Maksymalnie 100 A, moŜliwość zdalnego odłączenia i załączenia 
 

ZuŜycie energii Obwód napięciowy < 2 W, Moc pozorna < 5 VA, prąd bieŜący przy Imax < 
6,0 VA @ 100 A, < 5,0 VA @ 80 A 

Jednostki mierzone 
kW pobór, odbiór; kWh pobór, odbiór, pobór + odbiór, pobór - odbiór; 

kvar import, eksport; kvarh import, eksport; napięcie (RMS); prąd (RMS); 
współczynnik mocy; częstotliwość 

Analiza jakości energii 
Spadek, wzrost napięcia, liczba przekroczonego prądu nominalnego, 
liczba długich i krótkich zaników napięcia, minimalna i maksymalna 

częstotliwość 

Taryfy czasowo – strefowe 

4 taryfy z 10 moŜliwymi przełączeniami stref w ciągu dnia; 4 pory roku wg 
stałego kalendarza (ustawione wg dnia/miesiąca); stały kalendarz dni 
świątecznych (do 15 w ciągu roku); stałe zmiany trybów oszczędności 

energii w ciągu dnia; 2 oddzielne kalendarze świąt w kaŜdej porze roku; 
1 dzień roboczy, 1 sobota i 1 niedziela w kaŜdym okresie 

Okresy zapisywania danych W zaleŜności od uŜytkownika: 5, 15, 30, 60 minut lub 1 dzień 

Wyjście impulsowe (kontrolne) Dwa wyjścia impulsowe (LED) reprezentujące kWh i kvarh, stała 
impulsowa 1000 imp./kWh lub kvarh 

Interfejs optyczny IEC 61107 [1996] (Wymagania fizyczne i elektryczne), ANSI C12.18 
[1996] (Protokół komunikacyjny) 

Styk kontrolny (opcjonalnie) Jednobiegunowy, beznapięciowy styk; maksymalne ładowanie: 250V, 
5A; całkowicie izolowany 

Licznik impulsów (opcjonalnie) 1 kanał. Wyjście zliczające i rejestrujące w postaci z beznapięciowym 
transmiterem impulsów, minimalna długość impulsu: 25 ms 

M-Bus (opcjonalnie) Do 4 urządzeń M-Bus; szyfrowanie; zgodny z DIN EN 13757-2 i DIN EN 
13757-3 

Zaciski przewodów – obwód 
prądowy 

1 - wejście, 1 - odejście, 2 - neutralny; średnica przewodu: 25 mm 
(3AWG); średnica zacisku: 9 mm 

Zaciski przewodów – obwód 
pomocniczy (opcjonalne) Maksymalna średnica przewodu: 8 mm (8AWG); średnica zacisku: 3 mm 

Komunikacja danych Kanał komunikacyjny PLC (Power Line Communications) 

Zabezpieczenie danych 
Ochrona hasłem dla komunikacji optycznej; autoryzowana, chroniona 

hasłem i szyfrowana transmisja danych dla komunikacji PLC; szyfrowana 
transmisja dla komunikacji M-Bus, zgodnie z DIN EN 13757-3 

Przechowywanie danych Pamięć NVRAM 

Bariera Zewnętrzna (IP 54), klasa zabezpieczenia 2 

Montowanie DIN 43857 

Bezpieczeństwo IEC 61010-1 [2001]; oznaczony znakiem CE 

Ochrona środowiska Zgodny z dyrektywą RoHS [2002/95/WE] 

 

Licznik EM 1023 

Podstawowe cechy liczników typu EM 1023: 

− inteligentny, kompleksowy, elektroniczny licznik komunikacyjny wg standardu IEC 
wraz z zintegrowaną funkcją odłączania napięcia i wyświetlaczem LCD; 

− pomiar jakości energii, który umoŜliwia wykrywanie zaników napięcia oraz czas ich 
trwania; 

− ośmiokanałowy odczyt profilu obciąŜenia; 
− dowolnie konfigurowane harmonogramy odczytów danych rozliczeniowych z 
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moŜliwością zapisu do 24 pakietów odczytów; 
− ksiąŜka zdarzeń (Event log) z moŜliwością zapisu w pamięci do 100 zdarzeń; 
− moŜliwość zadania maksymalnej mocy zamówionej z funkcją odłączenia zasilania 

po jej przekroczeniu; 
− funkcje licznika przedpłatowego - informacja dźwiękowa o niskim poziomie 

zakupionej energii; 
− szereg funkcji pozwalających na uniemoŜliwienie i szybkie wykrywanie prób 

włamań oraz fałszowania pomiarów; 
− komunikacja z koncentratorem Echelon NES DC - 1000 poprzez wykorzystanie 

kanału PLC (Power Line Communications); 
− moŜliwość wykorzystania kanału komunikacyjnego PLC w celu szyfrowania 

danych; 
− wyposaŜony w interfejs optyczny; 
− duŜy wyświetlacz LCD z funkcją automatycznego bądź manualnego (poprzez 

przycisk) przewijania danych pomiarowych; 
− wyjścia impulsowe SO i konfigurowalny przekaźnik kontrolny (opcjonalnie); 
− kanał wejść impulsowych do pobierania danych z urządzeń zewnętrznych, takich 

jak licznik gazu czy wody (opcjonalnie); 

Widok licznika typu EM 1023 zaprezentowano na rys. 7.11.2. 

 

 
 

Rys. 7.11.2. Widok licznika typu EM 1021 [Lac_08]. 

 
 

Dane techniczne liczników typu EM 1023 [Lac_08] 

Parametr Opis 

Dokładność 
5A - prąd nominalny, 100A - prąd maksymalny, energia czynna: klasa 

dokładności 1 (certyfikat IEC 62053 . 21), energia bierna: klasa 
dokładności 2 (certyfikat IEC 62053 . 23) 
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Temperatura, zakres pracy –40 do +70 ºC (3K7), wyświetlacz LCD:  - 25 ... + 60 ºC 

Temperatura, limitowany zakres 
pracy -40 do +70 ºC (3K7) 

Temperatura, limitowany zakres 
dla 

magazynowania i transportu 
-40 do +70 ºC (3K7) 

Wilgotność 95 % 

Pomiary czasu Zegar rzeczywisty zgodny z IEC 62052-21 / 62054-21 w zakresie +/- 5 
sek. na dzień 

Napięcie nominalne 220V ÷ 240V L1 - N; 380 ÷ 415V L1 - L2; zakres -20 % do +15 % 

Częstotliwość 50 Hz +/- 5 % 

Typ instalacji trójfazowa, czteroprzewodowa; dwie fazy w instalacji trójfazowej fazowej, 
czteroprzewodowej; jednofazowa, dwuprzewodowa (L1, N) 

Prąd Nominalny 5 A, maksymalny 100 A 

Odłączenia napięcia zasilającego Maksymalnie 100A, moŜliwość zdalnego odłączenia i załączenia 

ZuŜycie energii Obwód napięciowy < 2 W, Moc pozorna < 5 VA, prąd bieŜący przy 
Imax < 6,0 VA @ 100 A, < 5,0 VA @ 80 A 

Jednostki mierzone 
kW pobór, odbiór; kWh pobór, odbiór, pobór + odbiór, pobór, odbiór; kvar 

import, eksport; kvarh import, eksport; napięcie (RMS); prąd (RMS); 
współczynnik mocy; częstotliwość 

Analiza jakości energii 
Spadek, wzrost napięcia, liczba przekroczonego prądu nominalnego, 
liczba długich i krótkich zaników napięcia, minimalna i maksymalna 

częstotliwość; zanik fazy 

Taryfy czasowo – strefowe 

4 taryfy z 10 moŜliwymi przełączeniami stref w ciągu dnia; 4 pory roku wg 
stałego kalendarza (ustawione wg dnia/miesiąca); stały kalendarz dni 
świątecznych (do 15 w ciągu roku); stałe zmiany trybów oszczędności 

energii w ciągu dnia; 2 oddzielne kalendarze świąt w kaŜdej porze roku; 
1 dzień roboczy, 1 sobota i 1 niedziela w kaŜdym okresie 

Okresy zapisywania danych W zaleŜności od uŜytkownika: 5, 15, 30, 60 minut lub 1 dzień 

Wyjście impulsowe (kontrolne) Dwa wyjścia impulsowe (LED) reprezentujące kWh i kvarh, stała 
impulsowa 1000 imp./kWh lub kvarh 

Interfejs optyczny IEC 61107 [1996] (Wymagania fizyczne i elektryczne), ANSI C12.18 
[1996] (Protokół komunikacyjny) 

Styk kontrolny (opcjonalnie) Jednobiegunowy, beznapięciowy styk; maksymalne ładowanie: 250V, 
5 A; całkowicie izolowany 

Licznik impulsów (opcjonalnie) 1 kanał. Wyjście zliczające i rejestrujące w postaci z beznapięciowym 
transmiterem impulsów, minimalna długość impulsu: 25 ms 

M-Bus (opcjonalnie) Do 4 urządzeń M-Bus; szyfrowanie; zgodny z DIN EN 13757-2 i DIN EN 
13757-3 

Zaciski przewodów – obwód 
prądowy 

3 wejścia, 3 odejścia, 2 neutralny; średnica przewodu: 25 mm (3AWG); 
średnica zacisku: 9 mm 

Zaciski przewodów – obwód 
pomocniczy (opcjonalne) 

Maksymalna średnica przewodu: 8 mm (8AWG); średnica zacisku: 3 mm 
 

Komunikacja danych Kanał komunikacyjny PLC (Power Line Communications) 

Zabezpieczenie danych 
Ochrona hasłem dla komunikacji optycznej; autoryzowana, chroniona 

hasłem i szyfrowana transmisja danych dla komunikacji PLC; szyfrowana 
transmisja dla komunikacji M-Bus, zgodnie z DIN EN 13757-3 

Przechowywanie danych Pamięć NVRAM 

Bariera Zewnętrzna (IP54),klasa zabezpieczenia 2 

Montowanie DIN 43857 

Bezpieczeństwo IEC 61010-1 [2001]; oznaczony znakiem CE 

Ochrona środowiska Zgodny z dyrektywą RoHS [2002/95/WE] 
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System zdalnego odczytu dla klientów przemysłowych - ENZ2000 

Jest to system zdalnego odczytu liczników energii elektrycznej składający się 
z oprogramowania ENZ2000 oraz urządzeń słuŜących do transmisji danych. 

 
ENZ2000 – system zdalnego odczytu energii elektrycznej 

System słuŜy do gromadzenia danych zuŜycia energii z liczników i urządzeń 
mierniczych nie tylko prądu, ale takŜe wody, ciepła i gazu. MoŜna go łatwo wdroŜyć 
w istniejących juŜ sieciach, bowiem jest kompatybilne z systemami operacyjnymi 
takimi jak: Win2000(Server), WinXP czy Win2003 Server. Ponadto, połączenia 
z systemami rozliczeniowymi oraz systemami do zarządzania danymi umoŜliwiają 
automatyczną retransmisję danych 

ENZ-2000 jest centralą danych, która odczytuje i przetwarza dane poboru 
energii elektrycznej. Stanowisko zdalnej transmisji ENZ-2000 moŜna optymalnie 
dopasować do istniejących systemów przetwarzania danych funkcjonujących 
u dystrybutorów energii elektrycznej. Począwszy od rejestrowania z rejestratorów 
wartości, przebiegu obciąŜeń jak równieŜ zakłóceń z prawie nieograniczonej ilości 
pomiaru. 

Zarejestrowane dane są przekazywane dalej, ENZ-2000 umoŜliwia wykonanie 
wszystkich zadań z zakresu rozliczania systemów taryfowych. ENZ-2000 pracuje jako 
właściwy, wydzielony Program Obsługi Klienta w jednej sieci i składa sie z trzech 
modułów: bazy danych, obsługi klienta i modemu komunikacyjnego. Wszystkie trzy 
moduły są przystosowane do pracy w systemie Microsoft Windows NT 4.0 lub 
Windows 2000. Wszystkie zainstalowane elementy systemu musza być kompatybilne z 
Windows NT ewentualnie Windows 2000. 

ENZ-2000 pracuje z serwerem danych posiadającym dostęp do bazy danych 
SQL. Stąd ENZ-2000 moŜe jednocześnie obsługiwać do 128 stanowisk roboczych 
i maksymalnie 8 modemów. KaŜdy z ośmiu modemów moŜe administrować do 16 
modemów komunikacyjnych (według wyboru: jako stały lub losowo wybierany 
modem). Tym sposobem system centralny jest w stanie równolegle zarejestrować dane 
z 128 linii komunikacyjnych. ENZ-2000 dzięki swej architekturze i dzięki 
konsekwentnemu wykorzystaniu protokołów zapewnia wysokiej klasy zabezpieczenie 
uniemoŜliwiające dostęp z zewnątrz. 

System moŜe zarządzać ponad 100.000 miejsc pomiarowych. Odpowiednie 
urządzenia rozliczeniowe i komunikacyjne umoŜliwiają w ciągu 6 godzin odczytanie 
15.000 profili obciąŜeń i przekazują dane do dalszych opracowań. 

Przy pomocy jednego wzorcowego zestawu opracowań uŜytkownik moŜe 
utworzyć dowolną ilość filtrów, które umoŜliwiają mu z dostarczonych 
nieprzerobionych danych wyselekcjonowanie danych niezbędnych do rozliczeń.  KaŜdy 
dowolny system liczb znamionowych moŜna bez ograniczeń odtworzyć w ENZ-2000. 
Funkcja wyszukiwania ułatwia prace w systemie. MoŜliwe jest równieŜ importowanie 
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danych z obcych systemów i kompletna administracja systemów rejestrowania danych 
(MDE). 

MoŜliwe jest tworzenie rozbudowanych, autoryzowanych profili dla kaŜdego 
uŜytkownika. Przy czym uŜytkownik będzie posiadał kontrolowany dostęp do 
odczytanych danych, procesów komunikacyjnych, rozliczeń wartości. 

 
Urządzenia komunikacyjne 

Stosowane w systemie komunikacyjnym modemy transparentne oferują wiele 
moŜliwości komunikacji przy odczytywaniu i transmisji danych. Gwarantują one szybki 
i niezawodny dostęp do potrzebnych informacji. Wykorzystywane są przy tym róŜne 
drogi transmisji (PSTN, ISDN, GSM, Ethernet, PLC) i protokoły (FTP, E - mail, FNP). 
Widok modemu typu ENZ280E zaprezentowano na rys. 7.11.11. 

 

 

Rys. 7.11.11. Widok modemu typu ENZ280E [Lac_08]. 

 
Podstawowe cechy modemów typu ENZ280E: 

− zasilanie: 100/230 VAC, max. 8 VA, 
− prędkość transmisji max. 14400 bit/sec (V.32), korekcja błędów (V.24 LAPM, MP 

2-4) oraz kompresja danych (V.42bis i MNP5), 
− blokada połączeń telefonicznych przez zewnętrzny styk, definiowane zwłoka 

połączenia i ochrona dostępu dowolnie definiowanymi hasłami, 
− parametryzacja poprzez program terminalowy, oprogramowanie PARA400 lub 

zdalna parametryzacja, 
− inteligentne wsparcie protokołu IEC 1107 (przełączanie prędkości transmisji, 

procedury nadzoru), 
− złącze do połączenia z licznikiem: do wyboru CL1 (IEC1107), TTL (5 V) lub 
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RS232 (V.24). Prędkość transmisji: 300-9600 bit/sec, 
− wyjście napięciowe dla zasilania złącza licznika (+5V) dla RS232 i TTL 

z sygnałem RTS/CTS, 
− parametry transmisji złącza licznikowego: 7E1, 7O1, 8N1, 8E1 lub 8O1, 
− Handshaking dla złącz RS232 i TTL z sygnałem RTS/CTS, 
− zestaw montaŜowy dla montaŜu na ścianie albo osłony skrzynki zacisków licznika 

wg DIN 43863 część 5, rodzaj ochrony IP51. 

 

 
Modemy transparentne typu ENC290G 

Podstawowe cechy modemów typu ENC290G: 

− obudowa zgodnie z DIN 43861-2 umoŜliwia montaŜ trzypunktowy lub montaŜ 
zaciskowy, 

− napięcie znamionowe 100/ 230 V AC; 12/24 V DC z głęboką ochroną wyładowczą 
przy zasilaniu USV, 

− moŜliwość wymiany modułu interfejsu: 
− CL 1 (do 7 liczników kaskadowo), 
− RS232, 
− RS485 (w połowie/ w całości duplex), 
− MBUS (EN 1434), 

− wskaźnik stanów roboczych jak: tryb roboczy, stan księgowania, natęŜenie pola oraz 
błędy zgłaszane róŜnokolorowymi diodami sygnalizacyjnymi, 

− automatyczne wysyłanie wiadomości SMS po aktywacji stanu alarmowego 
(zaleŜnie od zastosowanego modułu interfejsu), 

− ochrona hasła dostępu dla analizy, 
− zdalna parametryzacja jak i lokalna parametryzacja poprzez interfejs RS232, 
− oprogramowanie parametryzujące, 
− moduł dwupasmowy GSM – Dualband 900/ 1800 MHz, 
− automatyczne „Współsłuchanie” przy montaŜu zegara urządzenia w liczniku 

VDEW, 
− automatyczna synchronizacja czasowa NTP poprzez GPRS, 
− sterowane timer’em zaksięgowywania i wyksięgowywania przy wykorzystywaniu 

kart GSM – Twin, 
− transmisja danych do 14.400 bit/s, 
− V.42 oraz V.42 bis procedura korekty błędu, 
− AT – zestaw poleceń GS 07.07 oraz 07.05, 
− moduł GSM z funkcja watchdog, 
− automatyczne przełączenie strukturalne zgodnie z IEC 1107. 

Widok modemu typu ENC290G zaprezentowano na rys. 7.11.12. 
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Rys. 7.11.12. Widok modemu typu ENC290G [Lac_08]. 

 
Elementy systemu komunikacyjnego 

Koncentratory DC - 1000/SL 

Koncentrator tworzy funkcjonalne połączenie pomiędzy licznikami na miejscu 

pomiaru a systemem EDW3000. Kontroluje lokalne zarządzanie licznikami w sieci i 

zdalne połączenie ze stacją kontrolną. Automatycznie administruje operacjami, 

wykrywa liczniki, bezpiecznie konfiguruje je do komunikacji w sieci LonWorks oraz 

monitoruje ich działanie i stan. Koncentrator współpracuje z siecią TCP/IP WAN 

poprzez zainstalowany modem połączony przez interfejs seryjny. Z powodzeniem 

integruje się z urządzeniami Skalar ETHN,GSM/GPRS, PSTN, oraz poprzez stałe łącze 

szerokopasmowe. Widok koncentratora typu DC - 1000/SL zaprezentowano na rys. 

7.11.13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 7.11.13. Widok koncentratora typu DC - 1000/SL [Lac_08]. 
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Podstawowe cechy koncentratorów typu DC - 1000/SL: 

− obsługuje do 1 024 liczników NES; 
− pobiera i raportuje dane pomiarowe, uwzględniając zuŜycie i jakość energii; 
− zapewnia stałą, niezawodną komunikację ze wszystkimi licznikami połączonymi w 

sieci NES transmituje tabele taryfowe i dane konfiguracyjne do urządzeń; 
− podczas transakcji z urządzeniami wykorzystuje pełną autoryzację, by zapewnić  

bezpieczeństwo komunikacji PLC; 
− nadzoruje dokładną datę i czas ustawiony w urządzeniach; 
− monitoruje i raportuje próby włamania i zakłócenia, uwzględniając np. inwersja fazy 

w licznikach jednofazowych; 
− sumuje całkowite dzienne zuŜycie energii - poprzez specjalne nadzorowane liczniki 

do uŜycia w wykrywaniu „line – tap”; 
− raportuje zakłócenia takie jak zaniki napięcia przerwanie sieci czy teŜ stany 

awaryjne urządzeń; 
− komunikacja z licznikami NES poprzez wykorzystanie kanału PLC (Power Line 

Communications); 
− komunikacja z oprogramowaniem systemu NES za pomocą standardu TCP/IP w 

sieciach takich jak GSM, GPRS czy tradycyjnej - analogowej telefonicznej; 
− niezaleŜnie inicjuje połączenia z oprogramowaniem systemu NES, aby raportować o 

nagłych zdarzeniach; 
− W celu poprawy bezpieczeństwa uŜywa MS - CHAP, PAP i 160 - bitowego 

poziomu ochrony na porcie WAN; 
− Zawiera port seryjny i wyjście zasilania +12/24VDC do uŜycia ze standardowymi 

zewnętrznymi modemami kompatybilnymi z Hades; 
− zdalne aktualizowanie; 
− Zakres temperaturowy: - 40 do +70 ºC; 
− Certyfikowany przez: TUW, Semko, KEMA-KEUR wg EN-60950; 

 

Dane techniczne koncentratorów typu DC - 1000/SL 

Parametr Opis 

Maksymalna liczba obsługiwanych 
urządzeń NES 1024 urządzenia (model 78703. xxxK) lub 5 urządzeń (78703. xxxV) 

Napięcie 115/230 VAC; - 10% do +30%; 50/60 Hz +1; 

Połączenie faz Połączenia dla 3 faz (R, S, T) i neutralnej 

ZuŜycie energii 5W przy napięciu 230 VAC 

Zegar 

Zegar czasu rzeczywistego i kalendarz . z dokładnością do +/- 1 
min/miesiąc, dokładność 

administrowana przez oprogramowanie systemu NES 
 

Specyfikacje EMC Według normy IEC 62052.11 
 

Interfejs sieci WAN Standardowy modem kompatybilny z Hayes, lub połączenie 
bezpośrednie zgodnie z protokołem TCP/IP 

Port seryjny EIA - 232C 

UŜywany do połączenia z siecią WAN, prędkość do 115.2 kbps/s, moŜe 
takŜe pracować z prędkością 9,6 

kbps w trybie bezpośredniego połączenia seryjnego (bez modemu) 
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Wyjście modemowe 
+24 VDC @ 300mA (zakres dopuszczalny: +10.9 VDC do +30 VDC) 

lub +12 VDC @ 600mA (zakres dopuszczalny: +4.4 VDC do +16 VDC) 
 

Optyczny interfejs IEC 61107 (wymagania fizyczne i elektroniczne) 

Komunikacja (LAN) Kanał PLC (Power Line Communications) 
 

Zabezpieczenie danych Ochrona hasłem dla komunikacji optycznej; autoryzowana, chroniona 
hasłem i szyfrowana transmisja danych dla komunikacji PLC 

Przechowywanie danych Pamięć NVRAM 

EMC IEC 62052-11 (7.5.2 - 7.5.6), IEC 61000-4-8, EN 55022 klasa B, EN 
50065-1 klasa B 

Temperatura, zakres pracy -40 do +70 ºC 

Temperatura, limitowany zakres 
pracy -40 do +70 ºC 

Temperatura, limitowany zakres 
dla 

magazynowania i transportu 
-40 do +70 ºC 

Wilgotność 25 - 90 % @ 50 st. C (nieskondensowana) 

Wymiary Długość 25 cm; szerokość 14,5 cm; wysokość 7 cm; <1,3 kg 

Bezpieczeństwo Certyfikowany przez: TUW, Semko, KEMA-KEUR wg EN-60950; 
oznaczony znakiem CE 

 
 
Skalary 
 

Skalary są urządzeniami słuŜącymi do transmisji danych odczytywanych na 
miejscu z liczników prądu, wody, ciepła czy gazu. Do tego celu Skalar uŜywa 
protokołów internetowych. Oprogramowanie do obróbki i eksploatacji danych moŜna 
łatwo zainstalować w urządzeniu poprzez upload (tak jak w komputerach PC). 
 
Skalary GSM/GPRS 

Dane techniczne skalarów GSM/GPRS: 

− 32 bitowy procesor z pamięcią RAM 512 kB i pamięcią FLASH 1 MB, 
− zintegrowany zegar czasu rzeczywistego (RTC) z zabezpieczeniem przed zanikiem 

zasilania, 
− zintegrowany dwupasmowy modem GSM 900/1800 MHz, 
− komendy wg Hayes-Standard, 
− standard transmisji V.32 z prędkością 9600 bit/sec, 
− dwa szeregowe złącza: RS232 (V.24) i CL1 (IEC1107/EN61107) do 38,4 kbit/sec, 
− utrzymanie danych pomiarowych przy zaniku napięcia przez min. 10 dni, 
− zasilanie 100 V/230 V AC max. 8 VA, 
− zestaw montaŜowy dla montaŜu na ścianie albo osłony skrzynki zacisków licznika 

wg DIN 43863 część 5, rodzaj ochrony IP51, 
− modułowa budowa w technologii wykorzystującej zasilanie 3 V, 
− protokoły internetowe z autoryzacją dla PPP, IP, TCP,FTP,POP3 oraz SMTP, 

FTPServer, FTP-Client i e-mail-Client, 

Na rys. 7.11.14 zaprezentowano widok skalara GSM/GPRS. 
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Rys. 7.11.14. Widok skalara GSM/GPRS [Lac_08]. 

 

Skalary PSTN 

Dane techniczne skalarów PSTN: 

− 32 bitowy procesor z pamięcią RAM 512 kB i pamięcią FLASH 1 MB, 
− zintegrowany zegar czasu rzeczywistego (RTC) z zabezpieczeniem przed zanikiem 

zasilania, 
− zintegrowany modem PSTN wg TBR21 o prędkości transmisji 33.6 kbit/sec, 
− komendy AT wg V.250, 
− standard transmisji V.34, V.32bis, V.32, V.22bis, V.22, V.23 i V.21, 
− korekcja błędów wg V.42LAPM i MNP2-4, 
− kompresja danych wg V.42bis i MNP5, 
− dwa szeregowe złącza: RS232 (V.24) i CL1 (IEC1107/EN61107) do 38.4 kbit/sec, 
− osobne złącze parametryzacyjne i serwisowe, 
− utrzymanie danych pomiarowych przy zaniku napięcia przez min. 10 dni, 
− zasilanie 100V/230 V AC max. 8 VA, 
− zestaw montaŜowy dla montaŜu na ścianie albo osłony skrzynki zacisków licznika 

wg DIN 43863 część 5, rodzaj ochrony IP51, 
− modułowa budowa w technologii wykorzystującej zasilanie 3 V, 
− protokoły internetowe z autoryzacją dla PPP, IP, TCP,FTP,POP3 oraz SMTP, 

FTPServer, FTP-Client i e-mail-Client. 

 
Na rys. 7.11.15 zaprezentowano widok skalara PSTN. 
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Rys. 7.11.15. Widok skalara PSTN [Lac_08]. 

 

 

Skalary ETHN 

Dane techniczne skalarów ETHN: 

− 32 bitowy procesor z pamięcią RAM 512 kB i pamięcią FLASH 512 kB, 
− zintegrowany zegar czasu rzeczywistego (RTC) z zabezpieczeniem przed zanikiem 

zasilania, 
− zintegrowane złącze Ethernet® wg 10BaseT o prędkości transmisji 10Mbit/sec, 
− dwa szeregowe złącza: RS232 (V.24) i CL1 (IEC1107/EN61107) do 38.4 kbit/sec, 
− dodatkowe złącze serwisowo-obslugowe, 
− utrzymanie danych pomiarowych przy zaniku napięcia przez min. 10 dni, 
− zasilanie 100V/230 V AC max. 8 VA, 
− zestaw montaŜowy dla montaŜu na ścianie albo osłony skrzynki zacisków licznika 

wg DIN 43863 część 5, rodzaj ochrony IP 51, 
− modułowa budowa w technologii wykorzystującej zasilanie 3 V, 
− protokoły internetowe z autoryzacją dla PPP, IP, TCP,FTP,POP3 oraz SMTP, 

FTPServer, FTP-Client i e-mail-Client. 

 
Na rys. 7.11.16 zaprezentowano widok skalara ETHN. 

 



Raport I Projektu: Wzmocnienie nadzoru regulatora nad sektorem energii 

 Strona 389 

 
Rys. 7.11.16. Widok skalara ETHN [Lac_08]. 

 

System AMR/AMM 

System AMR/AMM złoŜony jest z liczników Emetrion net firmy Echelon, 
koncentratorów danych Echelon, modemów (Skalar Ethernet/GPRS) oraz komputera, 
na którym zainstalowane jest oprogramowanie EDW3000. Na rys. 7.11.17. 
zaprezentowano schemat systemu:  
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Rys. 7.11.17. Struktura systemu AMR/AMM firmy Lackmann [Lac_08]. 

 
Oprogramowanie EDW3000 

Oprogramowanie EDW3000 wykonuje zadania w zakresie pozyskiwania 
i przetwarzania danych pomiarowych. Odzwierciedla on łańcuch procesów - począwszy 
od odczytu aŜ do rozliczenia (ze strony operatora sieci oraz dostawcy energii).  

Do funkcji realizowanych przez system EDW3000 naleŜą: 

− zdalny odczyt danych,  
− manualny odczyt danych,  
− administracja licznikami i danymi,  
− kompresja i przetwarzanie danych odczytowych i rozliczeniowych oraz funkcje ich 

exportu.  
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Oprócz podstawowych funkcji wykonywanych przez OSD/Operatora Pomiarów 
EDW3000 jest zaprojektowany do pełnienia funkcji w szerszych obszarach. 
Przykładem moŜe tutaj być moduł gazowy, za pomocą którego realizowane są 
specyficzne i kompletne parametry mediów opartych na pozyskiwaniu energii.  

Pozyskiwanie danych jako podstawowy proces oprogramowania EDW3000 jest 
platformą dla całego systemu zarządzania danymi (system EDM). Zintegrowane 
zarządzanie poleceniami zostało rozwinięte w ramach systemu Windows.Net. Do 
pozyskiwania danych uŜyte mogą być tutaj zintegrowane moduły komunikacyjne, jako 
dalsze rozwinięcie systemu ENZ2000. Modułowa budowa oferuje takŜe moŜliwość 
przyłączania samodzielnych centrali odczytu, a w przypadku ENZ2000 takŜe 
wprowadzania automatycznych poleceń odczytu. UmoŜliwia to optymalne skalowanie 
przy zastosowaniu, począwszy od pojedynczych jednostanowiskowych miejsc 
pomiarowych aŜ po odczyt na obszarze całego kraju. Aby moŜliwe było 
wykorzystywanie Internetu w transmisji danych, w systemie zaimplementowane są 
takie protokoły jak FTP, POP czy SMTP. Otwarty system bazy danych umoŜliwia 
powiązanie go z innymi bazami danych jak np. Oracle czy Microsoft SQL Server. 
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 Landis Gyr 

Landis+Gyr to firma z ponad stuletnią tradycją, będąca jednym z wiodących 
dostawców rozwiązań w zakresie pomiaru energii elektrycznej. Firma ta wchodzi 
w skład większej ogólnoświatowej grupy kapitałowej Bayard Group skupiającej 
dostawców rozwiązań zaawansowanych systemów pomiaru energii elektrycznej, w tym 
duńską firmę Enermet, z którą firma Landis+Gyr kooperuje na rynku europejskim. 
Wspólnie, obie te firmy oferują następujące rozwiązania w zakresie systemów pomiaru 
energii: 

− system zdalnego odczytu liczników CONVERGE (Landis+Gyr), 
− system AIM (Enermet). 
 

System CONVERGE 

System Converge stanowi kompleksowe rozwiązanie pozwalające na 
automatyczne rejestrowanie i przechowywanie danych dotyczących zuŜycia energii 
elektrycznej oraz sporządzanie na ich podstawie zestawień i raportów. Jego otwarta 
architektura umoŜliwia dostosowanie go do dowolnych wymagań, np. rozliczeń poboru 
energii czy teŜ analizy i symulacji zachowań odbiorców energii elektrycznej. 

System ten składa się z 3 podstawowych elementów: odczytu danych, bazy 
danych oraz przetwarzania danych. Jest to system wielomodułowy, gdzie jego centralną 
cześć stanowi baza danych ORACLE. Funkcja serwera komunikacyjnego realizowana 
jest w oparciu o MS Windows 2003 Server, natomiast jednostki klienta wykorzystują 
standardowy komputer PC, z zainstalowaną przeglądarką Internet Explorer. Struktura 
tego systemu pokazana została na rys. 7.12.1. 

 

Rys. 7.12.1 Schemat struktury systemu Converge [Szy_07]. 
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Otwartość sytemu nie narzuca konkretnego rozwiązania w zakresie komunikacji 
z urządzeniami pomiarowymi i koncentratorami danych. UmoŜliwia to stosowanie 
szerokiej gamy urządzeń pomiarowych. Wśród zakresu stosowanych rozwiązań 
komunikacyjnych, wykorzystywane są m.in. technologie: 

− PSTN (linia telefoniczna), 
− Ethernet, EtherLite, 
− GSM, 
− GPRS, 
− linie dedykowane. 

Do współpracy z systemem Converge mają zastosowanie równieŜ inne produkty 
informatyczne takie jak portal internetowy www100 czy system przesyłu danych 
iMEGA. 

Umiejscowienie portalu www100 w strukturze systemu pomiarowo 
rozliczeniowego pokazane zostało na rys. 7.12.2. Jego głównym zadaniem jest 
dystrybucja danych pomiarowych przez sieć www. 

Rys. 7.12.2 Struktura systemu pomiarowo-rozliczeniowego 
z serwerem www100 [Szy_07]. 

 

System pobiera informacje o profilu obciąŜenia ze zdalnej stacji centralnej lub 
magazynu danych licznika i zapisuje je na jednym ze swoich serwerów. Uprawnieni 
uŜytkownicy posiadający dostęp do systemu przez sieć (LAN/WAN/Internet) mogą 
przeglądać osobiste dane dotyczące zuŜytej energii, profilu obciąŜenia itp. UŜytkownik 
końcowy moŜe wyświetlać dane na róŜne sposoby, na przykład w formie tabelarycznej 
lub graficznej w postaci histogramów i wykresów. lub jako tabelę. Dodatkowo mają 
równieŜ dostęp do innego typu informacji jak np. umowy taryfowe, informacje 
o klientach.  

Dotychczasowe systemy zdalnego odczytu liczników bazują w dalszym ciągu 
w duŜej mierze na połączeniach wykorzystujących jako medium linie telefoniczne. 
System iMEGA stanowi rozwiązanie pozwalające na wykorzystanie istniejących sieci 
komputerowych do przesyłu danych z liczników do systemów gromadzenia danych, 
wykorzystując równieŜ usługę GPRS w sieci GSM Schematyczne przedstawienie 
systemu iMEGA jako interfejsu pomiędzy urządzeniami pomiarowymi a systemem 

   Liczniki            AMR       www100 Serwer       Internet             UŜytkownicy 
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AMR pokazane zostało na rysunku 7.12.3. 

 

 

Rys. 7.12.3 Schemat struktury systemu iMEGA [Szy_07]. 

 

 

Liczniki energii 

Podstawowy i integralny element systemu pomiarowo – rozliczeniowego 
stanowią liczniki energii elektrycznej. Firma Landis+Gyr jako jeden z wiodących 
producentów tego typu urządzeń, do współpracy z systemem Converge oferuje szereg 
Jednym z predestynowanych liczników do zastosować AMR oraz AMM jest ZxF 100, 
przedstawiony na rys. 7.12.4. Pomimo, iŜ jest to licznik trójfazowy, moŜe on być 
stosowany do pomiarów energii w sieciach jedno i dwufazowych, umoŜliwiając 
rejestrację energii w dwóch taryfach. Licznik ten, moŜe być takŜe wyposaŜony w opcję 
wyłączenia zasilania w przypadku wykrycia nieprawidłowości w poborze energii przez 
uŜytkownika.  

 

Rys. 7.12.4. Widok licznika ZMF100 oraz wymiennych 
modułów komunikacyjnych AMR [Lan_08]. 
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Zewnętrzną komunikację liczników rodziny ZxF 100 z systemami pomiarowo-
rozliczeniowymi zapewniają wymienne moduły AMR, które mogą być tworzone 
i oferowane takŜe przez innych producentów. W obecnej chwili, wśród produktów 
oferowanych przez Landis+Gyr dostępne są: 

− moduł PLC, 
− moduł GSM/GPRS. 

Innym rodzajem urządzenia pomiarowego, mogącego być przystosowanym do 
współpracy z systemami AMR jest jednofazowy licznik zuŜycia energii 
w gospodarstwach domowych ZGC100, przedstawiony na rys. 7.12.5a. 

 

 

Rys. 7.12.5. Liczniki energii elektrycznej oferowane przez Landis+Gyr: 
a) licznik typu ZCG100, b) licznik typu ZMD 300/400 [Lan_08]. 

 

Jest to licznik umoŜliwiający pomiar energii w czterech taryfach, wyposaŜony 
w rejestr zdarzeń z ostatniego roku. W przypadku współpracy z systemami AMR 
licznik ten opcjonalnie moŜe zostać wyposaŜony w interfejs SO, umoŜliwiający 
komunikację z przystawkami komunikacyjnymi.  

W zastosowaniach komercyjnych i przemysłowych szerokie zastosowanie 
znajdują liczniki rodziny ZxD300 (rys. 7.12.5b) do pomiarów bezpośrednich oraz 
ZxD400 do pomiarów pośrednich. Liczniki te ZMD300/400 posiadają następujące 
cechy: 

− pomiar energii elektrycznej we wszystkich czterech kwadrantach, 
− klasa dokładności pomiaru energii czynnej wg IEC 0.2S, 0.5S lub 1, 
− klasa dokładności pomiaru energii biernej wg IEC 0.5S lub 1, 
− elastyczne i swobodnie parametryzowalne funkcje taryfowe, 
− (rozliczenia taryfowe energii i mocy, zamykanie okresu rozliczeniowego 

i archiwizacja wartości poprzednich, zegar kalendarzowy z przełącznikiem stref, 

 a)     b) 



Raport I Projektu: Wzmocnienie nadzoru regulatora nad sektorem energii 

 Strona 396 

profil danych), 
− łatwa obsługa, 
− dodatkowe funkcje t.j. kontrola instalacji, nadzór wielkości sieciowych oraz 

pobieranej mocy i cosφ, alarmy, dziennik zdarzeń, 
− prawidłowy pomiar takŜe przy zaniku poszczególnych faz lub zastosowanie 

w sieciach dwu- i jednofazowych, 
− moŜliwość awaryjnego zasilania z dodatkowego źródła napięcia. 

Liczniki ZMD w wersji T posiadają modularną konstrukcję umoŜliwiającą ich 
rozbudowę o moduły komunikacyjne z szeroką gamą interfejsów: CS, RS232,      
RS485, M-Bus, Ethernet i modemów: PSTN, GSM, GPRS. 

Liczniki w wersji R posiadają zabudowane na stałe jeden z typów interfejsów 
komunikacyjnych: RS232, RS485, RS422 lub CS (pętla prądowa). 

 W zakresie pomiarów energii o najwyŜszej dokładności w sieciach średniego 
i niskiego napięcia, firma Landis+Gyr oferuje liczniki typu ZxQ mierzące energię 
bierną i czynną w obu kierunkach w czterech kwadrantach oraz inne parametry. Zostały 
one zaprojektowane w szczególności dla pomiarów pośrednich energii elektrycznej w: 

− produkcji energii elektrycznej, 
− przesyle energii elektrycznej, 
− zastosowaniach przemysłowych, 
− specjalnych pomiarach wysokiej precyzji. 

PoniewaŜ w takich zastosowaniach rzadko jest stosowany odczyt ręczny, 
największe znaczenie posiada zdalny odczyt wskazań licznika. W tym celu licznik 
wyposaŜony jest w moduł umoŜliwiający komunikację z licznikiem poprzez 
standardowy protokół DLMS, zgodny z normą IEC62056. Komunikacja pomiędzy 
centralą telemetrii a licznikiem moŜe zostać zrealizowana na następujące sposoby: 

− linie dedykowane, łącza stałe, systemy typu BUS, itp., 
− modemy analogowe lub modemy GSM, 
− nadajniki i odbiorniki radiowe, 
− inne media komunikacyjne takie jak ISDN, Ethernet, Blue Tooth, PLC, itp. 

Licznik ten, moŜe równieŜ pełnić funkcje koncentratora. 

 

Moduły komunikacyjne 

Firma Landis+Gyr oferuje równieŜ szereg urządzeń słuŜących do zdalnej 
komunikacji z licznikami. W większości są to urządzenia w postaci wymiennych, 
montowanych w licznikach modułów co umoŜliwia wybór odpowiedniej technologii 
w zaleŜności od architektury sieci, jej wielkości i istniejącej infrastruktury komunikacji, 
a takŜe szybką ich wymianę w przypadku zmiany medium transmisyjnego bez 
naruszania integralności układu pomiarowego. Większość jednostek komunikacyjnych 
obsługuje nie tylko połączenie ze stałą instalacją obok punktu pomiarowego (CS, 
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RS-232, RS-485, Ethernet), ale takŜe obsługują równieŜ przesyłanie danych przez 
modem GSM lub GPRS. 

 Do podstawowych modułów komunikacyjnych, naleŜą: 

− CU Ax - w zaleŜności od wersji wyposaŜone w dwa wejścia impulsowe, interfejs 
RS232 lub CS. Jednostki wyposaŜone w interfejs CS (A1, A2 i A4) pozwalają 
zastosowanie ich w prostych systemach AMR na odczyt sieci licznikowej 
składającej się z maksymalnie 4 liczników. W tym przypadku komunikacja 
z systemem pomiarowo – rozliczeniowym odbywa się poprzez modem PSTN lub 
GSM.   

− CU Bx – ta jednostka komunikacyjna róŜni się tym od CU Ax, bowiem zamiast 
interfejsu CS wyposaŜona jest interfejs RS485. Jednostki komunikacyjne typu CU-
Bx pozwalają na odczyt sieci licznikowej składającej się z maksymalnie 32 
liczników (1 master i do 31 slave) przez dwukierunkową szynę, która łączy 
interfejsy RS485 poszczególnych liczników. Schemat takiego rozwiązania oraz 
widok modułu CU Bx pokazano na rys. 7.12.6. 

 

Rys. 7.12.6. Sposób komunikacji realizowanej w sieci liczników: 
a) jednostka komunikacyjna CU Bx, b) schemat podłączenia 

sieci liczników do modemu GSM Metcom T [Lan_08]. 

 
 Maksymalna długość linii utworzonej z liczników wyposaŜonych w interfejsy 
RS485 zaleŜy od otoczenia/kabla: 

− do 250 m przy maks. 57 600 bd oraz maksymalnie 31 jednostek „Slave”, 

− do 550 m przy maks. 38 400 bd oraz maksymalnie 31 jednostek „Slave”, 

− do 1000 m przy maks. 19 200 bd oraz maksymalnie 15 jednostek „Slave”. 

CU-Dx jest jednostką będącą interfejsem M-Bus (fizycznie szyna M-Bus, ale 
bez protokołu M-Bus), umoŜliwiającą odczyt w rozległej sieci o strukturze drzewiastej, 
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gwiaździstej lub liniowej danych z 250 liczników.  

 CU-Ex jest modułem słuŜącym do komunikacji z licznikami za pomocą sieci 
Ethernet. Opcjonalnie moduły te mogą być wyposaŜone w interfejs RS232 lub 
interfejsy RS-485, CS, umoŜliwiające połączenie liczników w sieć odczytową 
(odpowiednio 31 liczników dla RS-485 i 4 dla interfejsu CS). 

 Moduł ten obsługuje protokoły komunikacji: IEC 62056-21, dlms oraz TCP/IP. 

 CU-Gx stanowi funkcjonalną, kompletną jednostkę komunikacyjną, zamkniętą 
we własnej obudowie wykonanej z tworzywa sztucznego. Dedykowana jest ona do 
montaŜu w licznikach rodziny ZxD400CT, ZxD210AT oraz ZxD120AT. Poszczególne 
modele mogą być wyposaŜone opcjonalnie w dwa wejścia optyczne lub interfejs 
RS-485, co umoŜliwia zastosowanie ich w podłączeniach do sieci liczników. 

Widok licznika wyposaŜonego w taki moduł komunikacyjny, przedstawiony 
został na rys 7.12.7. 
 

 
Rys. 7.12.7. Widok licznika typu ZMD z zabudowanym modułem komunikacyjnym 

GSM (CU-Gx) wyposaŜonym w zewnętrzną antenę [Lan_08]. 
 
CU-Mx jest modułem komunikacyjnym umoŜliwiającym realizację transmisji danych 
poprzez siec telefoniczną (PSTN). Moduły te równieŜ mogą być wyposaŜone 
opcjonalnie w interfejsy RS-232, RS-485 lub CS. 
 
CU-Px jest modułem analogicznym jak CU-Gx, z tym, iŜ słuŜy on wyłącznie do 
transmisji danych w sieci GSM/GPRS. 
 
 

System AIM 

 Pierwszy system AIM (ang. Active Information Managment) opracowany został 
w duńskiej firmie Enermet w 1984. Obecnie wdraŜana jest czwarta wersja tego 
systemu. Na jego strukturę, składają się trzy podstawowe elementy: system AMR, 
liczniki energii elektrycznej oraz sieci i środki komunikacji. Schemat funkcjonalny 
sytemu przedstawiony został na rys. 7.12.8. 
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Rys. 7.12.8 Schemat funkcjonalny systemu AIM [Ene_08]. 

 
 W warstwie oprogramowania system tworzy zestaw aplikacji, których jednym 
z podstawowych zadań jest dostarczanie danych do systemu rozliczeniowego 
z klientami. 
 Dane, rozpoczynając od liczników energii elektrycznej aŜ do klienta końcowego 
przepływają w sposób uporządkowany prze kolejne elementy systemu, w skład którego 
wchodzą następujące moduły: 

− READING – słuŜący do automatycznego, cyklicznego lub ręcznego odczytu 
zawartości liczników i zapisu tychŜe danych w bazie danych; 

− TASK MANAGER – czyli menadŜer zadań, słuŜący do sporządzania ich 
harmonogramów i kontroli wykonania; 

− DATA LOADER – narzędzie do zarządzania i monitorowania danych 
z pokrewnych systemów AMR; 
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− VALIDATION – jest to moduł słuŜący do konfigurowania procesu walidacji 
mającego na celu weryfikację jakości i waŜności otrzymywanych danych 
pomiarowych; 

− PROFILE CALCULATION – narzędzie do przetwarzania zapisanych profili mocy 
i obliczania nowych na podstawie zapisanych w bazie danych; 

− TARIFF CALCULATION – moduł wspomagający rozliczenia taryfowe; 

− AIMIA – zestaw narzędzi do integracji sytemu AIM, z innymi zewnętrznymi 
systemami, np. aplikacjami rozliczeniowymi, umoŜliwiający automatyczną 
wymianę danych pomiędzy nimi. 

 
 Wśród oferowanych rozwiązań w zakresie urządzeń pomiarowych dla klientów 
komunalnych, współpracujących z systemie AIM, szeroki zakres obejmuje rodzina 
liczników E120xx róŜniące się rodzajem modułu komunikacji dostosowanego do 
moŜliwości transmisji danych w miejscu zainstalowania licznika. Są to liczniki 
trójfazowe o klasie dokładności 2 i prądzie nominalnym 5 lub 10 A słuŜące 
w większości wersji do pomiaru energii czynnej. Widok jednej z najbardziej 
zaawansowanej wersji tego licznika, E120LiME umoŜliwiającej równieŜ pomiar energii 
biernej, przedstawiono na rys. 7.12.9. 

 Do zastosowań w obszarach miejskich i budownictwie jednorodzinnym, 
w ramach systemu AIM przewidziany został jednofazowy licznik energii czynnej E707 
o prądzie nominalnym 10A. komunikacja z licznikiem odbywa się za pomocą protokołu 
LonTalk w technologii PLC. Widok tego licznika przedstawiono na rysunku 1.10. 

 

Rys. 1.9. Licznik trójfazowy E120LiME Rys. 1.10 Licznik jednofazowy E070L 
 [Ene_08]. [Ene_08]. 
 

Do zastosowaniach komercyjnych i przemysłowych, w ramach systemu AIM 
przewidziane są liczniki typu E600 dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz E700 dla 



Raport I Projektu: Wzmocnienie nadzoru regulatora nad sektorem energii 

 Strona 401 

duŜych odbiorców przemysłowych, umoŜliwiające pomiar energii biernej i czynnej 
w czterech kwadrantach w układach pośrednich i bezpośrednich pomiaru energii, 
a takŜe wersja Lt-10Nv licznika E120 dla małych odbiorców komercyjnych z modułem 
komunikacji PLC.  

Liczniki E600 (rys. 7.12.11) oraz E700 wyposaŜone są w warstwie fizycznej 
w interfejsy RS232, RS485 i CS, a licznik E700 dodatkowo w modem linii PTSN. 
Model te, mogą być wyposaŜony równieŜ w dodatkowe moduły komunikacyjne. 

 

 
 Rys. 7.12.11. Licznik E600 Rys. 7.12.12. Licznik E700 
 [Ene_08]. [Ene_08]. 

 
WaŜny element sytemu AIM stanowią kanały komunikacji z urządzeniami 

pomiarowymi. Urządzenia przewaŜnie wyposaŜone są w zintegrowane moduły 
komunikacyjne typu GSM/GPRS, Ethernet, PSTN lub PLC. Komunikacja systemu 
AMR z licznikami za pomocą tych technologii moŜe odbywać się bezpośrednio lub teŜ 
z pośrednictwem koncentratora EMPC100i, stanowiącego pomost pomiędzy systemem 
AMR a urządzeniami pomiarowymi, z którymi koncentrator komunikuje się 
w technologii PLC na niskim napięciu. Umiejscowienie tego koncentratora w strukturze 
systemu AIM, pokazano na rys. 7.12.13. 



Raport I Projektu: Wzmocnienie nadzoru regulatora nad sektorem energii 

 Strona 402 

 

Rys. 7.12.13. Lokalizacja koncentratora EMPC w strukturze systemu AIM [Ene_08]. 

 
Moduły GSM/GPRS 

W zintegrowane moduły komunikacyjne tego typu wyposaŜone są liczniki dla 
odbiorców komunalno - bytowych E120Gi, E120Gt oraz E120Gt-NV. Do współpracy 
liczników E600/E700 z systemem AIM poprzez siec GSM słuŜy modem 
komunikacyjny EM200Gi, wyposaŜony w interfejs RS232 oraz CS co umoŜliwia 
podpięcie pod jeden modem sieci do 3 liczników. Modem ten, równieŜ moŜe słuŜyć do 
komunikacji systemu pomiarowo – rozliczeniowego z koncentratorem danych 
EMPC100i, komunikującym się z licznikami poprzez technologie PLC.  

 
LAN/WAN 

W moŜliwość komunikacji poprzez sieć Ethernet posiadają liczniki energii 
czynnej E120@t oraz energii czynnej i biernej E120@t-NV. W port komunikacyjny 
tego rodzaju wyposaŜony jest równieŜ standardowo koncentrator EMPC100i. 

 
PSTN 

Komunikacja z urządzeniami pomiarowymi za pomocą sieci telefonicznej 
w systemie AIM umoŜliwiona jest dzięki modemowi M-100T. Urządzenie to moŜe być 
podłączone poprzez pętlę prądową CS lub interfejs szeregowy RS232 do liczników typu 
E600 lub stanowić interfejs zewnętrzny koncentratora EMPC100i. W moŜliwość 
komunikacji poprzez sieć PSTN wyposaŜony jest bezpośrednio licznik typu E700.  

 
PLC 

Podstawowym elementem słuŜącym do współpracy urządzeń pomiarowych 
z systemem AIM w technologii PLC na niskim napięciu, jest wspomniany wyŜej 
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koncentrator EMPC100i. Komunikuje się on z licznikami typu E120Lt oraz 
E120Lt-10NV za pomocą protokołu LonTalk firmy Echelon. Zasięg pomiędzy 
koncentratorem a licznikiem wynoszący od 300 do 500 metrów, moŜe być zwiększony 
za pomocą repeatera ERE2. 

Na średnim napięciu, zwłaszcza w terenach wiejskich zastosowanie znajduje 
podstacja MS400 umoŜliwiająca komunikację PLC nawet na dystansie 30 km. 
Umiejscowienie podstacji MS400 w strukturze systemu AIM, pokazano na rys. 7.12.14. 
Z systemem AIM komunikuje się ona za pośrednictwem technologii GSM/LAN/PTSN. 

 

 

Rys. 7.12.14. Lokalizacja podstacji MS400 w strukturze systemu AIM [Ene_08]. 
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 Oracle 

System Oracle Utilities Meter Data Management (MDM) jest centralnym 
repozytorium danych dotyczących liczników, punktów pomiarowych i pomiarów. Jest 
niezaleŜny od systemów oferowanych przez producentów liczników. MoŜe obsługiwać 
jednocześnie liczniki lub urządzenia pomiarowe róŜnych producentów, jak równieŜ 
pozyskiwać dane pomiarowe w dowolny sposób: poczynając od zdalnego odczytu 
(z komunikacją dwustronną), poprzez odczyty z wykorzystaniem urządzeń typu 
handheld (np. PSION) na ręcznym wprowadzaniu odczytów kończąc.  

Oracle Utilities Meter Data Management pozwala na usystematyzowanie 
sposobu pozyskiwania danych pomiarowych. UmoŜliwia przetwarzanie i analizowanie 
pozyskanych danych pomiarowych w dowolnej formie i zakresie. Koszty licencji 
systemu Utilities Meter Data Management 

 

Tabela. 7.13.1. Koszty licencji systemu Utilities Meter Data Management [Ora_08]. 

Ilość liczników (szt.) Cena licencji (USD za 100 szt. li czników) 

0 – 250 000 $250 

250 000 – 500 000 $200 

500 000 – 1 000 000 $150 

1 000 000 – 1 500 000 $100 

powyŜej 1 500  000 $50 

 
Na rozwiązanie do Zarządzania Danymi Pomiarowymi (MDM) firmy Oracle 

składają się m.in. następujące elementy:  

− dodawanie informacji o licznikach i zuŜyciach poprzez interfejs WWW – proste 
zarządzanie danymi, 

− moŜliwość analizy zuŜycia energii elektrycznej, 
− wbudowane mechanizmy do zarządzania wyjątkami i kolejkami zadań. 
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Rys. 7.13.1. Ekran analizy zuŜycia energii elektrycznej [Ora_08]. 

 

Do podstawowych zalet systemu naleŜą: 

− zbieranie i konsolidacja danych pomiarowych do centralnego repozytorium, 
− minimalizacja wpływu na istniejące systemy, 
− wspólny punkt integracji pomiędzy róŜnymi systemami AMR, a kluczowymi 

systemami IT, 
− zintegrowana moŜliwość wystawiania rachunków, 
− przetwarzanie duŜych ilości danych i wysoka wydajność. 
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Rys. 7.13.2. Schemat elementów systemu [Ora_08]. 

 

Rozwiązanie Oracle Utilities Meter Data Management (MDM) przestawione na 
powyŜszym schemacie integruje wiele rozwiązań AMI widocznych po lewej stronie. 
System firmy Oracle znajduje się w centrum, pełni rolę centralnego repozytorium 
danych dla wszystkich informacji oraz zapewniają zweryfikowane „czyste” dane dla 
kolejnych systemów, takich jak obsługa klienta lub fakturowanie, widocznych po 
prawej stronie. 

 

Pozyskiwanie i przetwarzanie danych 

System przetwarza dane przekazywane przez mierniki pochodzące od 
dowolnego producenta, automatycznie weryfikuje i, jeśli jest to potrzebne, poprawia je. 
Nieprzetworzone dane są widoczne od razu po zebraniu. Dodatkowo system firmy 
Oracle posiada moŜliwość modyfikowania i rozszerzania funkcjonalności – dodawanie 
reguł, raportów i interfejsów. 

Wbudowane, gotowe do uŜycia funkcje weryfikacji, edycji i szacowania: 

− standardowa weryfikacja – wychwytywanie błędów takich, jak nieprawidłowa 
jednostka miary, nieprawidłowy numer miernika, nieprawidłowy identyfikator 
kanału, zbyt duŜo interwałów, data i czas zatrzymania są większe niŜ data i czas 
uruchomienia, itp. 

− standardowa weryfikacja zuŜycia – kontrola wartości ujemnych, kontrola wartości 
zerowych, kontrola wzrostu ilości danych, kontrola wysokiego i niskiego poziomu, 
kontrola sumy energetycznej, itp. 

− szacowanie – obejmuje procedury odtwarzania w celu oszacowania brakujących 
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danych za pomocą takich technik, jak interpolacja liniowa oraz dzienne wartości 
historyczne. 
 

 Elementy wpływające na dobrą integrację z systemami pozyskiwania danych: 

− moŜliwość wykorzystania róŜnorodnych zaawansowanych systemów pozyskiwania 
odczytów jak równieŜ metod tradycyjnych dzięki funkcjonalności integracji 
systemów, 

− pozyskiwanie odczytów metodami tradycyjnymi i nowymi systemami AMI - 
Advanced Metering Infrastructure (m. in. MV-90, MVRS, Cellnet, Badger 
Connect, TWACS), 

− wykorzystanie warstwy integracji i usług WWW, moŜliwa jest komunikacja 
dwustronna, m. in. pingowanie licznika, odczyt na Ŝądanie, zdalne połączenia, 
odłączenia. 

 
Rys. 7.13.3. Schemat elementu systemu odpowiedzialnego za 

pozyskiwanie i przetwarzanie danych [Ora_08]. 
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Repozytorium danych 

 
Rys. 7.14.4. Elementy składające się na repozytorium danych systemu [Ora_08]. 

 

Informacje przechowywane w repozytorium na temat klientów: 

− informacje na temat: klienta, jego konta i punktów jego poboru, 
− klasyfikacja punktów poboru, 
− cykle odczytowe, billingowe i daty cykli, 
− klasyfikacja klientów. 

 
Informacje o licznikach: 

− zdarzenie dotyczące liczników (bieŜące i historyczne), 
− dane diagnostyczne liczników, 
− klasy profili obciąŜeń, 
− konfiguracje liczników, 
− odczyty liczników – zuŜycie oraz interwałowe, 
− dane o jakości zasilania, 
− błędy liczników i kody zdarzeń. 

 
Elementy biorące udział w komunikacji systemu 

Składowe fakturowania: 

− wyliczane w oparciu o cykle billingowe i produkty klienta, 
− obsługuje równieŜ składowe poza cyklem. 

 
Odczyty interwałowe: 

− przesyłanie „czystych” danych interwałowych do róŜnych systemów, 
− moŜliwość agregacji danych na róŜnych poziomach (np. na poziomie 

transformatora lub podstacji). 
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ObciąŜenia agregowane: 

− obciąŜenia klientów mogą być agregowane na potrzeby innych systemów np. 
planowanie i analiza sieci dystrybucyjnej, 

− moŜliwość określenia dodatkowych poziomów agregacji. 
 

Dane historyczne: 

− pełne repozytorium danych dotyczących odczytów liczników, 
− udostępnianie danych historycznych systemom zewnętrznym. 

 
Inne: 

− dane o klientach – wykorzystywane np. do identyfikacji zdarzeń ochrony 
przychodów, 

− wszelkie zdarzenia ochrony przychodów są raportowe do dalszego przetwarzania, 
− zlecenia prac i usług, 
− zdarzenie dotyczące liczników wymagające zleceń prac lub usług są 

dystrybuowane, poprzez stosowne systemy 
− system rejestruje równieŜ potwierdzenie i informacje o realizacji zlecenia. 

 

Wydajność i skalowalność 

Rozwiązania Oracle Utilities są juŜ wykorzystywane przez największe firmy 
energetyczne na świecie. Przykłady duŜej elastyczności i skalowalności systemu: 

− system został wykorzystany do obsługi repozytorium zawierającego 32 miliony 
punktów pomiarowych, 

− do agregacji danych, rozliczania i obsługi repozytorium danych pomiarowych 
w firmie ERCOT: 
− 7,5 miliona kont, 
− 700000 logicznych rejestratorów interwałów, 
− ponad 2,1 miliona aktywnych kanałów wewnętrznych, 

− jako narzędzie do zarządzania transakcjami i fakturowania w największej włoskiej 
gazowni, w której obsługiwanych jest 4,5 miliona punktów pomiarowych. 
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 Pozyton 

Firma Pozyton jest jednym z krajowych producentów elektronicznych liczników 
energii elektrycznej, modułów komunikacyjnych dedykowanych do przesyłania danych 
pomiarowych oraz oprogramowania słuŜącego do zdalnego odczytu liczników oraz 
raportowania.  

Suma oferowanych rozwiązań (liczników, urządzeń przeznaczonych do 
komunikacji danych oraz oprogramowania) stanowić moŜe jedynie system o cechach 
odpowiadających rozwiązaniom typu AMR o ograniczonym zakresie funkcjonalności. 

 

System informatyczny 

Głównym narzędziem informatycznym w systemie opracowanym przez Pozyton 
jest pakiet oprogramowania SOLEN. W jego skład wchodzą elementy realizujące 
następujące funkcje: 

a)  w zakresie obsługi urządzeń pomiarowych: 

− programowanie i konfiguracja parametrów pomiarowych liczników, takich jak czas 
uśredniania, plany taryfowe, moc umowna, 

− automatyczny zdalny odczyt liczników według wcześniej przyjętego 
harmonogramu, 

− kontrola poprawności układów pomiarowych, 
− archiwizacja danych pomiarowych, 
− tworzenie bazy danych liczników oraz bazy konfiguracji planów taryfowych dla 

poszczególnych spółek dystrybucyjnych. 

b)  w zakresie przetwarzania danych pomiarowych: 

− przegląd wielkości rozliczeniowych dla zamkniętych okresów rozliczeniowych, 
− obliczanie zuŜycia energii za zadany okres według taryf odczytanych z licznika lub 

według taryfy zdefiniowanej w programie, 
− obliczanie ilości przekroczeń mocy oraz sumarycznej wartości przekroczonej mocy, 
− generowanie raportów zestawieniowych dla systemów bilingowych w formatach 

stosowanych na rynku energii elektrycznej, 
− prezentacja graficzna wyników pomiarów. 

Odczyt danych pomiarowych rejestrowanych przez liczniki energii elektrycznej 
moŜe odbywać się bezpośrednio na poziomie lokalnym lub teŜ zdalnie 
z wykorzystaniem licznego zbioru modułów komunikacyjnych wykorzystujących 
róŜnorakie technologie transmisji danych 

Przykładowa struktura systemu pomiarowego zrealizowanego w oparciu 
o pakiet SOLEN, przedstawiona została na rys. 7.14.1. 
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Rys. 7.14.1. Przykładowa struktura systemu odczytów liczników firmy 
POZYTON w oparciu o program SOLEN [Poz_08]. 

Innym rodzajem oprogramowania słuŜącego do akwizycji i analizy danych jest 
program SKADEN. UmoŜliwia on pozyskiwanie danych pomiarowych z liczników oraz 
koncentratorów produkcji Pozyton. Dedykowany jest do zastosowań w zakładach 
przemysłowych jak równieŜ w przedsiębiorstwach posiadających koncesję na obrót 
energią elektryczną. 

W programie zastosowano technologię rejestracji w formie bazy danych, 
zapewniającą ciągłość archiwizowanych danych pomiarowych w systemie. Na 
podstawie plików odczytowych z poszczególnych urządzeń program umoŜliwia 
wykonywanie obliczeń oraz generowanie specjalistycznych raportów i wykresów 
graficznych wspomagających gospodarkę energetyczną przedsiębiorstwa. 

W zaleŜności od potrzeb klienta program „SKADEN” oferowany jest 
w wersjach z następującymi modułami: 
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− SKADEN ON–LINE, umoŜliwiający monitorowanie wielkości chwilowych 
z liczników, 

− STRAśNIK MOCY, pozwalający na kontrolę bieŜącego zapotrzebowania na moc, 
− MODUŁ OBLICZEŃ FINANSOWYCH, generujący rachunek rozliczeniowy za 

zuŜycie mocy i energii za wskazany okres. 

 

Liczniki energii elektrycznej 

W zakresie urządzeń pomiarowych firma ZEUP Pozyton moŜe pochwalić się 
szeroką ofertą liczników energii elektrycznej zarówno prostych, elektronicznych, 
jednofazowych przeznaczonych dla odbiorców komunalno-bytowych, jak równieŜ 
zaawansowanych metrologicznie liczników elektronicznych przeznaczonych dla 
odbiorców przemysłowych i energetyki zawodowej. Wszystkie liczniki produkowane 
przez ZEUP Pozyton wyposaŜone są w złącze optyczne słuŜące do lokalnego odczytu 
danych i programowania liczników oraz interfejsy RS485 lub CL – pętla prądowa (ang. 
Current Loop). Liczniki firmy Pozyton wyposaŜone są ponadto w pamięć 
umoŜliwiającą rejestrację profilu mocy przy róŜnych cyklach uśredniania (15, 30 lub 60 
minut). 

Grupę najprostszych liczników stanowią wielostrefowe liczniki jednofazowe 
typu LA4 (rys. 7.14.2 a), liczniki typu LA4-M oraz LAP przystosowane do pomiaru 
wyłącznie energii czynnej. Liczniki typu LA-4M wyposaŜone są dodatkowo we 
wskaźnik mocy maksymalnej, natomiast liczniki typu LAP umoŜliwiają równieŜ 
rejestrację profilu mocy. Standardowe prądy nominalne tych liczników to 5 lub 10 A, 
natomiast prąd maksymalny wynosi 60 A. 

Grupę trójfazowych urządzeń pomiarowych stanowią liczniki serii EA4 oraz 
EAP (rys. 7.14.2 b) i FAP (do pomiarów w układach trójprzewodowych) o prądach 
nominalnych 5, 10 i 20 A w przypadku pomiarów w układach bezpośrednich oraz 5 A 
dla pomiarów pośrednich i półpośrednich. 

Liczniki serii EA4 oraz LA4 wyposaŜone mogą być dodatkowo w moduł 
komunikacyjny GSM. 
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Rys. 7.14.2. Liczniki produkcji ZEUP Pozyton: a) LA4, b) EAP, c) EQM [Poz_08]. 

Najbardziej zaawansowaną grupę urządzeń pomiarowych stanowią trójfazowe, 
czterokwadrantowe liczniki energii czynnej i biernej przeznaczone do instalacji 
w układach bezpośrednich oraz pośrednich. NaleŜą do nich urządzenia pomiarowe typu: 

− EQABP – z rejestracją mocy maksymalnych oraz profili mocy, 
− FQABP – z rejestracją mocy maksymalnych oraz profili mocy, przystosowany do 

pomiarów w układzie Arona, 
− EQM – o funkcjach jak liczniki powyŜej ale z moŜliwością montaŜu dodatkowych 

modułów komunikacyjnych. 

 

Moduły komunikacyjne 

Liczniki standardowo wyposaŜone są w interfejsy RS232, RS485 oraz CL 
słuŜące jedynie do lokalnej komunikacji. Stosowanie liczników w systemach zdalnego 
odczytu AMR zastosowane muszą być dodatkowe pośredniczące moduły 
komunikacyjne zapewniające komunikację z systemami pomiarowo-rozliczeniowymi 
(pakiet SOLEN, SKADEN). Komunikacja odbywa się z zastosowaniem powszechnie 
wykorzystywanych mediów komunikacyjnych takich jak: 

− PSTN, 
− GSM/GPRS, 
− Ethernet, 
− linie dedykowane. 

W zaleŜności od typu liczników są to zewnętrzne moduły serii MKi (rys. 7.14.3 
a) lub wewnętrzne wymienne moduły montowane w licznikach EQM. 

Wśród oferowanych modułów komunikacyjnych wyróŜnić naleŜy: 

− MKi-m – moduł wyposaŜony jest w wejściowy interfejs do komunikacji 
z licznikami typu CL (moŜliwość podłączenia 4 liczników) lub RS485 (do 31 
liczników); jako interfejs wyjściowy zastosowany został interfejs szeregowy RS232 

a) c) b) 
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do modemu telefonicznego PSTN lub modemu GSM; dane przesyłane są postaci 
załącznika poczty elektronicznej; 

− MKi-sm – moduł posiada cechy takie jak moduł MKi-m, dodatkowo wyposaŜony 
jest w moŜliwość komunikacji przy wykorzystaniu sieci Ethernet; 

− MKi2-sm – moduł komunikacji internetowej podobnie jak MKi-sm udostępniający 
równieŜ odczyt danych poprzez stronę www; 

− 1442MF/Din – modem PTSN; 
− GTm-t – moduł komunikacji GSM/GPRS; po zestawieniu połączenia modem ten 

staje się „przezroczysty”, co oznacza, Ŝe odczyt danych odbywa się z poziomu 
aplikacji odczytowej; rozwiązanie takie jest elastyczne poniewaŜ umoŜliwia 
zastosowanie danego modułu w róŜnych systemach akwizycji danych; wygląd 
zewnętrzny modułu GTm-t przedstawiony został na rys. 7.14.3 b.  

Przykładowe systemy odczytu liczników przy pomocy modułu 
komunikacyjnego MKi-sm przedstawiono na rys. 7.14.4 a przy pomocy modułu GTm-t 
na rys. 7.14.5. 

Rys. 7.14.3. Moduły komunikacyjne: a) MKi-sm, b) GTm-t [Poz_08]. 

a) b) 
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Rys. 7.14.4. Schemat blokowy układu pomiarowego ze zdalną transmisją danych 
z wykorzystaniem modułu komunikacyjnego MKi-sm [Poz_08]. 

 
 

 

Rys. 7.14.5. Transmisja danych pomiarowych z wykorzystaniem 
modułu GTm-t [Poz_08]. 

 
Firma Pozyton ponadto w zakresie narzędzi informatycznych wspomagających 

obsługę komunalnych i przemysłowych odbiorców energii elektrycznej oferuje dwa 
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systemy: SHOOK-LAN oraz SHOOK-GSM. 

Program SHOOK-LAN przeznaczony jest do odczytu i wizualizacji oraz 
raportowania danych z liczników typu LAP, EAP, EQABP, FQABP oraz EQM 
wyposaŜonych w interfejs RS485. Program przeznaczony jest do obsługi sieci 
składającej się z kilkuset odbiorców. System taki w podstawowej wersji umoŜliwia 
odczyt stanów liczydeł poszczególnych liczników oraz wartości mocy maksymalnych. 
Odczyt liczników połączonych w magistrale odbywa się za pomocą serwera portów 
podłączonego do terminala pomiarowego. Od rodzaju zastosowanych serwerów portów 
zaleŜy maksymalna ilość magistral. Odczytane dane archiwizowane są w centralnej 
bazie danych. Przykładowa struktura systemu odczytu liczników i transmisji danych 
z wykorzystaniem programu SHOOK-LAN przedstawiona została na rys. 7.14.6. 

 

Rys. 7.14.6. Schemat układu odczytu danych z zastosowaniem 
programu SHOOK-LAN [Poz_08]. 

System SHOOK-G dedykowany jest do współpracy z licznikami typu LA oraz 
EA, wyposaŜonych w moduły komunikacyjne GSM. W zaleŜności od pojemności 
przesyłanych danych odczyt realizowany jest z wykorzystaniem usługi SMS (stany 
liczydeł) lub transmisji pakietowej GPRS (profile mocy). System ten stanowi on 
nowoczesne rozwiązanie w zakresie automatyzacji odczytów, zwłaszcza w przypadku 
znacznego rozproszenia odbiorców. Poza podstawowymi funkcjami, takimi jak zdalny 
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odczyt liczników, archiwizacja danych, raportowanie, posiada równieŜ mechanizmy 
wykrywania nielegalnego poboru energii. Przykładowa struktura takiego systemu 
przedstawiona została na rys. 7.14.7.  

 

Rys. 7.14.7. Struktura systemu SHOOK-G [Poz_08]. 
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 Podsumowanie  

Podsumowanie otrzymanych informacji o oferowanych licznikach energii 
elektrycznej oraz systemach AMR/AMM, zestawiono w tabelach 7.14.1 – 7.14.4. 
Stopień szczegółowości jak i zakres przekazanych przez producentów systemów 
AMR/AMM informacji jest bardzo zróŜnicowany, co w konsekwencji nie pozwala na 
pełne porównanie oferowanych przez te podmioty rozwiązań i określenie ich pełnej 
funkcjonalności. Niedostatek informacji występuje zwłaszcza w odniesieniu do budowy 
systemów centralnych. DuŜa cześć danych uzupełniona została w oparciu o poglądowe 
schematy blokowe oferowanych systemów lub teŜ na podstawie informacji 
katalogowych liczników energii elektrycznej dedykowanych do współpracy w tychŜe 
systemach. W większości przypadków załoŜono bowiem, iŜ jeŜeli licznik posiada 
określone funkcje to taką samą funkcjonalność realizowana jest równieŜ przez cały 
system AMR/AMM.  

Oferowane liczniki, przeznaczone do współpracy w systemach AMR/AMM są 
w głównej mierze urządzeniami o klasach dokładności 1 lub 2, jedynie firma Enermet, 
wchodząca w skład koncernu Landis+Gyr oraz Actaris nie mają w swojej ofercie 
liczników o klasie dokładności 1. 

Zgodnie z wymogami systemów AMM, urządzenia pomiarowe wchodzące 
w skład tych systemów powinny być wyposaŜone w zegar czasu rzeczywistego (RT) 
z moŜliwością zdalnej synchronizacji. Informacje o wyposaŜeniu liczników w tego typu 
zegar podają firmy Lackman, Pozyton oraz Enermet (obecnie Landis+Gyr), natomiast 
firmy Iskraemeco oraz JM-Tronik zapewniają o jego zdalnej synchronizacji.  

Obowiązującym standardem obecnie jest rozliczanie przez urządzenia 
pomiarowe energii elektrycznej w wielu strefach czasowych. Wśród oferowanych 
urządzeń pomiarowych istnieje jednakŜe duŜa rozpiętość ilości tych stref, wahająca się 
od 2 do 8. W przypadku firmy HP, która sama nie jest producentem liczników, ilość 
stref czasowych determinowana jest przez system centralny, co pozwala na tworzenie 
dynamicznych planów taryfowych.  

W zdecydowanej większości występujące w systemach liczniki energii 
elektrycznej posiadają moŜliwość rejestracji innych parametrów takich jak profil mocy, 
zuŜycie energii biernej, wartość napięcia, cosφ. Na podstawie informacji o moŜliwości 
pomiarów dodatkowych parametrów nie moŜna jednakŜe jednoznacznie stwierdzić czy 
w przypadku wszystkich analizowanych systemów AMR/AMM są one w pełni 
wykorzystane. 

Analiza otrzymanych informacji w zakresie sposobów komunikacji na poziomie 
pomiędzy urządzeniem pomiarowym a koncentratorem danych pozwala stwierdzić, iŜ 
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dominującym sposobem przekazywania danych jest wykorzystanie transmisji 
w technologii PLC/DLC. Niemniej jednak wykorzystywane mogą być równieŜ 
technologie przesyłu danych GSM/GPRS a takŜe RF (drogą radiową) najczęściej 
w paśmie 433 MHz. Wybór takiej częstotliwości wynika głównie z faktu braku  
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Funkcjonalno ść/Producent Actaris Apator Biatel Elster HP iAd GmbH  IBM 

Klasa dokładno ści 2 lub 
 opcjonalnie 1 1 lub 2 BD 1 lub 2 BD 1 2 

Układ jednofazowy ACE4000 LEW101, 
LEW11 

BD A220 BD DLC-200 BD 

Układ trójfazowy ACE4000 LEW301, 
LEW22 BD A1100C BD DLC-200 BD 

Pomiar wielostrefowy z mo Ŝliwo ścią 
programowania 

tak tak BD tak BD tak BD 

Pomiar i rejestracja mocy lub przekrocze ń mocy 
umownej 

tak tak BD tak BD tak BD 

Rejestracja profili godzinowych tak tak BD tak BD tak BD 

Wyświetlacz prezentuj ący bie Ŝące zuŜycie energii  tak tak BD tak BD tak tak 

Zegar z mo Ŝliwo ścią zdalnej synchronizacji BD BD BD BD BD BD BD 

Zabezpieczenie przed utrat ą danych (wewn ętrzna 
pami ęć) 

tak BD BD BD BD BD BD 

Rodzaj modułu komunikacyjnego (stały, 
doł ączany, wewn ętrzny - wymienny) 

M-Bus, PLC, 
GPRS stały RF BD 

brak (wyjście 
impulsowe) BD 

wewnętrzny: DLC 
lub RF PLC 

Wbudowany lub doinstalowywany ł ącznik 
(wł. i zał. odbiorcy) 

tak tak BD nie BD tak tak 

Lokalny odczyt (dla inkasenta) gromadzonych 
parametrów za po średnictwem interfejsu 

optycznego, IrDA lub innego 
tak tak BD tak BD tak BD 

MoŜliwo ść pracy w trybie przedpłatowym tak tak BD nie BD tak tak 

ZuŜycie energii przez moduł komunikacyjny BD <5W BD >6VA BD BD BD 

Temperatura pracy, wilgotno ść BD 
-40ºC ..+55ºC, 

70ºC, 0%...90% BD 
w zaleŜności od 

typu BD -40ºC ...+60ºC, BD 
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Tabela 7.14.2.  Zestawienie informacji dotyczącej liczników energii elektrycznej oferowanych przez poszczególnych producentów [oprac. wł.]. 

 

Funkcjonalno ść/Producent Iskraemeco JM-Tronik Kamstrup Lackmann L andis+Gyr Enermet Oracle Pozyton 

Klasa dokładno ści 1 lub 2 1 lub 2 1 lub 2 1 czynna, 2 bierna 1 lub 2 2 BD 1 

Układ jednofazowy ME37x L1F Kamstrup 162 EM1021 ZxF100, ZGC100 E070 BD LAP 

Układ trójfazowy MT173 L3F Kamstrup 382 EM1023 ZxF100 E120 BD EAP 

Pomiar wielostrefowy z mo Ŝliwo ścią 
programowania 

tak tak tak, od 2 do 8 tak, 4 strefy tak tak BD tak 

Pomiar i rejestracja mocy lub przekrocze ń mocy 
umownej 

tak tak tak tak tak, ale dla C2 tak BD tak 

Rejestracja profili godzinowych tak tak tak tak nie tak BD tak 

Wyświetlacz prezentuj ący bie Ŝące zuŜycie energii  tak tak tak tak tak tak BD tak 

Zegar z mo Ŝliwo ścią zdalnej synchronizacji tak tak BD RT BD RT BD RT 

Zabezpieczenie przed utrat ą danych (wewn ętrzna 
pami ęć) 

BD tak tak tak tak tak, podtrzymanie 2 
dni BD tak 

Rodzaj modułu komunikacyjnego (stały, 
dołączany, wewn ętrzny - wymienny) 

stały DLC lub 
GSM dołączany RF Moduły PLC, RF, 

LAN, GSM/GPRS PLC 
wymienny lub 

zewnętrzny przez 
SO: PLC lub GPRS 

stały: PLC lub GSM BD 
wewnętrzny lub 
dołączany: GSM 

Wbudowany lub doinstalowywany ł ącznik 
(wł. i zał. odbiorcy) 

tak tak tak tak, stały tak tak, dołączany BD nie 

Lokalny odczyt (dla inkasenta) gromadzonych 
parametrów za po średnictwem interfejsu 

optycznego, IrDA lub innego 
tak tak tak tak tak tak BD tak 

MoŜliwo ść pracy w trybie przedpłatowym tak tak, tryb 
wirtualny BD tak BD BD BD nie 

ZuŜycie energii przez moduł komunikacyjny BD BD BD BD < 5W BD BD BD 

Temperatura pracy, wilgotno ść -45ºC ...+60ºC, 
0%...95% BD -40ºC ...+63ºC, 

0%...95% -40ºC ...+70ºC -40ºC ...+70ºC -40ºC ...+60ºC BD 
-30ºC ...+60ºC, 

brak danych 



R
aport I P

rojektu: W
zm

ocnienie nadzoru regulatora nad sektorem
 energii 

 
S

trona 
422 

Tabela 7.14.3.  Zestawienie informacji dotyczącej systemów centralnych oferowanych przez poszczególnych producentów [oprac. wł.]. 

Funkcjonalno ść/Producent Actaris Apator Biatel Elster HP iAd GmbH  IBM Iskraemeco 

Sposób komunikacji z licznikiem PLC, M-Bus PLC, RF MODBUS BD PLC, DLC, 
RF433MHz DLC, RF opcja PLC DLC, GSM/GPRS, 

PSTN, Ethernet 

Komunikacja dwukierunkowa tak tak BD BD tak tak tak tak 

Rozliczenia energii wielostrefowe tak  tak BD tak tak tak tak 

Rozliczanie energii godzinowe lub interwałowe np. 
15-minutowe 

tak tak BD BD tak BD BD BD 

Wymagane po średnictwo koncentratora do 
komunikacji z licznikiem 

tak dla PLC, nie 
dla GPRS tak, dla PLC tak BD tak dla PLC tak dla DLC tak tak dla DLC, RS485

Przechowywanie danych w koncentratorze 
(zuŜycie energii, profile) 

BD BD tak BD tak (40 dni) BD  tak 

Dodatkowe pomiary tak tak tak BD tak BD tak tak 

MoŜliwo ść lokalnego odczytywania danych 
z koncentratora 

BD BD BD BD BD BD BD BD 

Sposób komunikacji koncentratora z systemem 
zdalnym 

GPRS GPRS, Ethernet GPRS BD GPRS Siec komputerowa 
Ethernet GPRS Ethernet, 

GSM/SPRS, PSTN 
MoŜliwo ść współpracy z licznikami innych 

producentów 
BD BD tak BD tak 

tak, z technologią 
DLC BD tak 

Zdalna konfiguracja urz ądzeń pomiarowych tak BD BD BD tak tak tak tak 

Rozliczenia w trybie kredytowym i przedpłatowym, 
zdalna zmiana trybu rozlicze ń 

tak BD tak BD tak tak tak tak 

MoŜliwo ść pośredniczenia w odczycie innych 
mediów 

tak (M-Bus) tak tak BD tak tak (licznik jako 
koncentrator) 

BD tak  (M-Bus) 

Wykrywanie ingerencji w układy pomiarowe tak tak BD BD tak tak tak tak 

Obsługa rozlicze ń w trybie przedpłatowym tak tak tak BD tak tak tak tak 

Zdalne zał ączanie i odł ączanie odbiorcy tak tak tak BD tak tak tak tak 

Centralna synchronizacja czasu BD tak, dla 
koncentratorów 

BD BD tak BD BD tak 

Sterowanie wydzielonym obwodem tak BD BD BD tak tak BD tak 

Sposób udost ępniania informacji odbiorcom BD BD www BD  BD WebSphere BD 

Skalowalno ść systemu BD tak BD BD tak BD BD BD 

Bezpiecze ństwo BD szyfrowanie 
połączeń BD 

ochrona hasłem 
komunikacji z 

modułem 
komunikacyjnym 

BD BD tak BD 

Wsparcie rozwi ązań dla zliberalizowanego rynku 
energii, rodzaj protokołu wymiany informacji 

BD BD BD BD tak BD BD BD 
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Tabela 7.14.4. Zestawienie informacji dotyczącej systemów centralnych oferowanych przez poszczególnych producentów [oprac. wł.]. 

Funkcjonalno ść/Producent JM-Tronik Kamstrup Lackmann Landis+Gyr E nermet Oracle Pozyton 

Sposób komunikacji z licznikiem 
RF433 MHz, 

łącze 
szeregowe, PLC 

Moduły PLC, 
RF, LAN, 

GSM/GPRS 
PLC PLC, GPRS PLC, GPRS, 

Ethernet, PSTN BD 
GSM/GPRS, 

PSTN, RS485, 
PLC 

Komunikacja dwukierunkowa tak BD BD tak tak tak tak 

Rozliczenia energii wielostrefowe tak tak tak BD BD tak tak 

Rozliczanie energii godzinowe lub interwałowe 
np. 15-minutowe 

BD BD tak BD BD tak BD 

Wymagane po średnictwo koncentratora do 
komunikacji z licznikiem 

tak dla PLC tak tak dla PLC BD tak dla PLC BD BD 

Przechowywanie danych w koncentratorze 
(zuŜycie energii, profile) 

tak BD tak BD BD BD BD 

Dodatkowe pomiary tak BD tak tak tak tak BD 

MoŜliwo ść lokalnego odczytywania danych 
z koncentratora 

tak BD BD BD BD BD tak 

Sposób komunikacji koncentratora z systemem 
zdalnym 

GSM.GPRS, 
PSTN BD Ethernet, PSTN GPRS/PSTN 

GPRS, Ethernet, 
PSTN BD PSTN, GPRS 

MoŜliwo ść współpracy z licznikami innych 
producentów 

BD BD BD BD BD BD BD 

Zdalna konfiguracja urz ądzeń pomiarowych tak BD BD BD BD tak tak 

Rozliczenia w trybie kredytowym i 
przedpłatowym, zdalna zmiana trybu rozlicze ń 

BD BD BD BD BD BD BD 

MoŜliwo ść pośredniczenia w odczycie innych 
mediów 

tak BD tak tak BD tak BD 

Wykrywanie ingerencji w układy pomiarowe BD BD tak BD BD BD BD 

Obsługa rozlicze ń w trybie przedpłatowym tak BD tak BD BD BD nie 

Zdalne zał ączanie i odł ączanie odbiorcy tak BD tak tak BD BD nie 

Centralna synchronizacja czasu tak BD BD BD BD BD BD 

Sterowanie wydzielonym obwodem BD BD tak BD BD BD BD 

Sposób udost ępniania informacji odbiorcom BD www jest www www BD www 

Skalowalno ść systemu BD tak BD tak tak BD tak 

Bezpiecze ństwo BD BD 
szyfrowanie 

transmisji PLC oraz 
MBus 

odczyt liczników 
zabezpieczony 

hasłem 
BD BD BD 

Wsparcie rozwi ązań dla zliberalizowanego 
rynku energii, rodzaj protokołu wymiany 

informacji 
BD tak BD tak BD BD BD 
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konieczności uzyskania zezwolenia na nadawanie w tym paśmie. Przekazane przez 
producentów informacje nie zwierają jednak precyzyjnych informacji o poborze mocy 
przez będące na wyposaŜeniu liczników bądź dołączane moduły komunikacyjne. 
Jedynie firmy Apator oraz Landis+Gyr określają tę moc poniŜej 5 W, a Elster dla 
swojego modułu komunikacyjnego GPRS określa zapotrzebowanie na moc od 6 VA 
w stanie nieaktywnym do 10 VA w czasie nadawania. 

Część producentów oferuje równieŜ lokalną transmisję danych pomiarowych 
przy wykorzystaniu interfejsów takich jak RS485, M-bus czy pętla prądowa – jednakŜe, 
ze względu na konieczność poprowadzenia dodatkowej linii transmisyjnej rozwiązanie 
to nie jest przyszłościowe i nie ma praktycznego zastosowania w duŜych systemach 
AMR/AMM wdraŜanych w skali kraju. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe oferowane w ramach systemów AMR/AMM 
posiadają równieŜ moŜliwość lokalnego odczytu danych pomiarowych oraz zdarzeń 
przechowywanych w ich pamięci z wykorzystaniem przenośnych komputerów 
inkasenckich, najczęściej za pomocą interfejsu optycznego oraz prezentację bieŜącego 
zuŜycia energii na wyświetlaczu. 

Z punktu widzenia funkcjonalności systemów AMR/AMM kluczową rolę pełni 
koncentrator danych jako punkt, w którym gromadzone są i przechowywane dane 
z sieci liczników. Koncentrator spełnia takŜe rolę interfejsu pośredniczącego 
w dwukierunkowej wymianie danych pomiędzy systemem centralnym a licznikami, 
niwelującego róŜnice w protokołach wymiany danych. Obecność koncentratora jest 
niezbędna w przypadku stosowania transmisji danych z i do liczników przy 
wykorzystaniu technologii PLC/DLC. 

W zakresie transmisji danych na poziomie koncentrator – system centralny 
w przewaŜającym stopniu stosowana jest transmisja pakietowa GPRS. Drugą opcją jest 
stosowanie transmisji danych przy wykorzystaniu sieci internetowej Ethernert 
(alternatywny sposób w przypadku Iskraemco) i lub równieŜ przy wykorzystaniu lini 
PSTN (Iskraemco, JM-Tronik). Zastosowanie technologii GPRS wydaje się równieŜ 
dominującym rozwiązaniem ze względu na łatwość zrealizowania bezpośredniej 
komunikacji systemu centralnego z pojedynczymi, znajdującymi się często w znacznej 
odległości licznikami, co w znacznym stopniu wpływa na zachowanie unifikacji 
technologii dróg komunikacji w całym systemie, a więc i znaczną redukcję kosztów 
eksploatacji. 

Jednym z zadań realizowanych przez koncentratory jest takŜe lokalne 
bilansowanie energii elektrycznej w węzłach systemu elektroenergetycznego 
i wykrywanie potencjalnych punktów nielegalnego poboru energii elektrycznej (NPEE). 
Funkcja ta, realizowana na poziomie koncentratorów lub teŜ systemu centralnego jest 
oferowana we wszystkich omawianych systemach. 

Z zagadnieniem wykrywania punktów NPEE wiąŜe się równieŜ moŜliwość 
zdalnego wyłączania i załączania odbiorców, informacje o tej funkcji przekazały firmy 
Apator, HP, iAd GmbH, IBM, Iskraemeco, JM-Tronik, Kamstrup, Lackmann, Biatel 
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oraz zasygnalizował taką moŜliwość Landis+Gyr. Jednocześnie, systemy tych firm 
wspierają obsługę rozliczeń w trybie przedpłatowym. 

Analizowane systemy oferują równieŜ w większości moŜliwość odczytu 
wskazań urządzeń pomiarowych innych mediów jak np. gazu, ciepła czy wody. Bardzo 
często w tym przypadku rolę lokalnego koncentratora danych stanowi licznik energii 
elektrycznej a standardowo wykorzystywane interfejsy komunikacyjne to M-Bus lub 
wyjście impulsowe. 

Aspekt bezpieczeństwa systemów AMR/AMM rozpatrywany moŜe być dwojako 
– na poziomie bezpieczeństwa przechowywania gromadzonych danych pomiarowych 
oraz nieautoryzowanego dostępu do systemu. W pierwszym przypadku, na poziomie 
liczników, dane pomiarowe przechowywane są w nieulotnej pamięci typu EEPROM. 
O takim rozwiązaniu informują w swojej ofercie firmy Actaris, JM-tronik, Kamstrup 
(miesięczny rejestr ~730 odczytów godzinowych), Landis+Gyr, Lackman oraz Pozyton. 
Firma HP od producentów liczników wymaga, aby posiadały moŜliwość 
przechowywania minimum 120 odczytów godzinowych zuŜycia energii elektrycznej.  

Spośród firm deklarujących w swojej ofercie archiwizowanie danych na 
poziomie koncentratorów, HP określa czas przechowywania danych na 40 dni, 
natomiast w przypadku w przypadku firmy JM-Tronik, dane w postaci pakietów 
stanowiących komplet w danym okresie obrachunkowym przechowywane są w pamięci 
koncentratora aŜ do potwierdzenia ich prawidłowego odbioru i odczytania. 

W przypadku przechowywania danych w koncentratorach, brak jest jednakŜe 
bliŜszych informacji o sposobie realizacji tej funkcji. 

Zapewnienie bezpieczeństwa systemów AMR/AMM na poziomie odbywa się 
poprzez szyfrowanie połączeń system – koncentrator, koncentrator – licznik (Apator, 
Lackmann), autoryzacji połączeń, zabezpieczeń odczytu liczników hasłem 
(Landis+Gyr), stosowaniu firmowych protokołów przesyłu danych (HP, Kamstrup). 
JednakŜe zakres udostępnionych, przez firmy, danych na ten temat, jest bardzo 
niewielki i nie pozwala na ich szerszą analizę. 

Niewielki zakres informacji o funkcjonowaniu systemów centralnych, nie 
pozwala równieŜ w pełni scharakteryzować takich cech tych systemów jak wsparcie 
rozwiązań dla zliberalizowanego rynku energii elektrycznej (częściowe informacje od 
HP, Kamstrup oraz Landis + Gyr) czy teŜ sposobu udostępniania informacji odbiorcom 
– w tym przypadku, na podstawie zgromadzonych informacji moŜna przyjąć, iŜ 
podstawowym kanałem zwrotnym przekazywania informacji dla odbiorcy jest jak dotąd 
Internet (portal internetowy z kontrolowanym dostępem uŜytkowników). W przypadku 
firmy IBM, jako kanał komunikacyjny wykorzystany został wyświetlacz LCD licznika, 
na którym prezentowana jest informacja o aktualnej cenie energii elektrycznej. 

Biorąc pod uwagę skalowalność omawianych systemów, dotyczy ona głównie 
rozbudowy warstwy sprzętowej i cecha ta, uwzględniana jest w prezentacji firm Apator, 
HP, Kamstrup. Landis+Gyr oraz Enermet, przy czym nie została określona maksymalna 
liczba zainstalowanych punktów pomiarowych. 
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Podsumowując moŜna stwierdzić iŜ najpełniejszy zakres informacji przekazały 
m. in.. takie firmy jak HP, Lackmann, IBM, Apator, Iskraemeco. Jedna z firm – Elster 
nie przekazała Ŝadnych informacji na temat oferowanego przez nią systemu zdalnego 
odczytu liczników a jedynie informacje o produkowanych urządzeniach pomiarowych. 
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8. Analiza organizacyjna procesu wdraŜania inteligentnego systemu pomiarowego 

 Działania przygotowawcze oraz etapy wdraŜania inteligentnego systemu 

pomiarowego 

Budowa systemu zdalnej akwizycji danych pomiarowych oraz zarządzania 

urządzeniami pomiarowymi u kaŜdego z operatorów OSD wymaga przeprowadzenia 

przez nich wielu czynności o charakterze przygotowawczym, projektowym 

i wdroŜeniowym. 

Z informacji posiadanych przez ekspertów oraz danych zawartych w rozdziale 

2.4 Raportu I wynika, iŜ część OSD posiada juŜ pewne doświadczenia oraz wnioski 

wynikające z wdroŜonych instalacji pilotaŜowych lub aktualnie testuje takie instalacje 

bądź przygotowuje się do ich wdroŜenia. Część OSD w chwili obecnej nie podjęło 

jeszcze Ŝadnych wysiłków mających na celu zdobycie doświadczeń i przygotowanie się 

do realizacji inteligentnego systemu pomiarowego. Wobec czego, prezentowana analiza 

organizacyjna procesu wdraŜania systemu akwizycji danych pomiarowych będzie 

omawiana zarówno dla wariantu odbiorców nieposiadających odpowiedniego 

przygotowania (Wariant A), jak równieŜ dla tych OSD, którzy do końca 2008 r. 

zakończą testowanie instalacji pilotaŜowych lub teŜ skorzystają z doświadczeń 

nabytych przez innych OSD (Wariant B). 

Proces realizacji inteligentnego systemu pomiarowego przez OSD moŜna 

podzielić na cztery główne etapy w zaleŜności od wariantu (A lub B): 

− Etap I, przygotowawczy – powołanie właściwych zespołów roboczych oraz 

określenie zakresu ich kompetencji dotyczących nadzoru, kierowania, 

projektowania, wdraŜania, identyfikacji zagroŜeń, koordynowania prac, 

prowadzenia dokumentacji projektu oraz oceny merytorycznej i technicznej 

w całym procesie budowy systemu AMR/AMM, 

− Etap II, testowy – obejmujący określenie wstępnego zakresu funkcjonalności 

planowanego systemu pomiarowego, wybór, realizacja oraz dokonanie oceny 

testowej wybranych instalacji pilotaŜowych wdroŜonych na reprezentatywnych 

obszarach sieci dystrybucyjnej w celu oceny oraz praktycznej weryfikacji 

dostępnych rozwiązań technicznych w rzeczywistych warunkach funkcjonowania 

OSD – występuje wyłącznie dla Wariantu A, 

− Etap III, projektowo-decyzyjny – którego zasadniczym celem jest dokonanie 

w oparciu o uzyskane wyniki poprzedniego etapu (Wariant A) lub na podstawie 

wiedzy pochodzącej z doświadczeń oraz testów pilotaŜowych realizowanych przez 

innych OSD (Wariant B) ostatecznego określenia zakresu funkcjonalności, wyboru 
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koncepcji oraz rozwiązań technicznych jednolitego systemu pomiarowego dla 

całego przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego zadania OSD, 

− Etap IV, wdroŜeniowy – stanowiący realizację wybranej koncepcji inteligentnego 

systemu pomiarowego. 

 

Etap I 

Celem etapu I jest realizacja niezbędnych czynności przygotowawczych 

dotyczących budowy systemu zdalnej transmisji danych pomiarowych oraz zarządzania 

urządzeniami pomiarowymi. 

Niezbędnym wydaje się powołanie właściwych grup roboczych: Komitetu 

Sterującego oraz Zespołu Projektowego oraz określenie ich zadań i zakresu 

kompetencji. Na rys. 8.1. zaprezentowany został schemat organizacyjny projektu 

wdraŜania inteligentnego systemu pomiarowego u OSD. 
 

 

Rys. 8.1. Schemat organizacyjny projektu budowy inteligentnego 

systemu pomiarowego [oprac. wł.]. 

 

Zadania oraz skład osobowy Komitetu Sterującego ustalany jest przez zarząd 

OSD. Wśród kompetencji oraz zasadniczych zadań Komitetu Sterującego naleŜy 

wymienić: 

− nadzór oraz zarządzanie pracami związanymi z wdraŜaniem systemu pomiarowego, 

 

Zarząd OSD 

Komitet Sterujący 

Zespół 
Projektowy 



Raport I Projektu: Wzmocnienie nadzoru regulatora nad sektorem energii 

 Strona 429 

− kontrola zasadności oraz sposobu wydatkowania środków finansowych, 

− zatwierdzanie planów oraz harmonogramu prac, 

− nadzór nad postępem realizacji poszczególnych etapów i modułów projektu, 

− powoływanie zespołów roboczych na potrzeby realizacji poszczególnych zadań, 

− identyfikacja zagroŜeń oraz zastosowanie odpowiednich działań zaradczych 

związanych z realizacją projektu, 

− ostateczna ocena techniczno-ekonomiczna programu pilotaŜowego (wyłącznie dla 

Wariantu A), określenie koncepcji oraz zakresu funkcjonalności jednolitego 

systemu opomiarowania dla całego przedsiębiorstwa, 

− nadzór nad odbieraniem kolejnych modułów projektu, 

− nadzór formalno-prawny dotyczący realizacji poszczególnych etapów i zadań 

projektu, 

− zakończenie i weryfikacja ekonomiczna wdroŜonego rozwiązania systemu 

pomiarowego. 

Zespół Projektowy powoływany przez zarząd OSD na wniosek 

Przewodniczącego Komitetu Sterującego powinien składać się z szerokiego zbioru 

ekspertów i przedstawicieli poszczególnych oddziałów OSD, reprezentujących 

wydziały ekonomiczno-finansowe, wydziały pomiarów, telekomunikacji oraz 

informatyki i sieci administracji sieci komputerowej. Doświadczenie zawodowe oraz 

właściwy dobór składu osobowego Zespołu Projektowego powinien gwarantować 

prawidłowość realizacji poszczególnych etapów realizacji projektu. 

Do głównych zadań oraz kompetencji Zespołu Projektowego winny naleŜeć: 

− wybór reprezentatywnych obszarów sieci dystrybucyjnej dedykowanych do 

wdroŜenia pilotaŜowych systemów testowych zdalnej akwizycji danych 

pomiarowych (wyłącznie dla Wariantu A), 

− wstępne określenie zakresu funkcjonalności rozwiązań pilotaŜowych oraz wybór 

kilku (3 – 5 instalacji) rozwiązań technicznych przeznaczonych do testowego 

wdroŜenia w sieci dystrybucyjnej (wyłącznie dla Wariantu A), 

− zdefiniowanie zakresu prac testowych w instalacjach pilotaŜowych oraz określenie 

kosztów oraz poszczególnych etapów wdraŜania instalacji pilotaŜowych (wyłącznie 

dla Wariantu A), 

− opracowanie zunifikowanego katalogu kryteriów oceny technicznej, funkcjonalnej 

oraz ekonomicznej instalacji pilotaŜowych (wyłącznie dla Wariantu A), 
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− przeprowadzenie testów rozwiązań pilotaŜowych oraz opracowanie raportu 

podsumowującego uzyskane wyniki (wyłącznie dla Wariantu A), 

− opracowanie harmonogramu realizacji poszczególnych etapów wdraŜania 

jednolitego inteligentnego systemu pomiarowego oraz określenie kosztów 

inwestycji, 

− przedstawienie Komitetowi Sterującemu niezbędnych danych, wyników testów 

(Wariant A) oraz oceny ekonomicznej projektu w celu dokonania ostatecznego 

wyboru jednolitych rozwiązań technicznych dla wdraŜanego systemu pomiarowego, 

− identyfikacja zagroŜeń oraz zastosowanie odpowiednich działań zaradczych 

związanych z realizacją projektu, 

− współpraca z dostawcami i wykonawcami systemu pomiarowego, 

− opracowywanie dokumentacji oraz raportów z poszczególnych etapów realizacji 

projektu, 

− odbiór poszczególnych elementów wdraŜanego systemu pomiarowego, 

− nadzór nad prowadzeniem dokumentacji projektu. 

 

Etap II 

Etap II stanowi niezbędną fazę przygotowawczą realizowaną wyłącznie dla 

Wariantu A. W zakresie realizacji etapu testowego niezbędne jest określenie przez 

Zespół Projektowy oczekiwanego, na tym etapie wstępnego, zakresu funkcjonalności, 

jakim powinien cechować się wdraŜany system pomiarowy. Niezbędne jest przy tym 

uwzględnienie specyfiki danego operatora, liczby odbiorców, charakterystyki sieci 

dystrybucyjnej, sposobu komunikacji etc. NaleŜy mieć nadzieję, iŜ informacje 

dotyczące dostępnych rozwiązań technicznych omówionych w niniejszym Raporcie 

przyczynią się do lepszego rozpoznania sposobu oraz moŜliwości wdroŜenia systemu 

pomiarowo-rozliczeniowego ze zdalną transmisją danych pomiarowych oraz 

zarządzania urządzeniami pomiarowymi. 

W ocenie autorów niniejszego projektu niezbędnym etapem wdraŜania 

inteligentnego systemu pomiarowego u poszczególnych operatorów systemów 

dystrybucyjnych jest przeprowadzenie testów i badań w kilku uprzednio 

zrealizowanych instalacjach pilotaŜowych. W tym celu Zespół Projektowy powinien 

dokonać wyboru kilku z dostępnych rozwiązań technicznych, których cechy 

i właściwości korespondować będą z określonymi oczekiwaniami i wymaganiami 

odnośnie do planowanego do wdroŜenia jednolitego systemu pomiarowego. Zalecane 

jest jednocześnie przyjęcie do fazy testów rozwiązań technicznych róŜniących się 
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sposobem realizacji komunikacji pomiędzy urządzeniami pomiarowymi a systemem 

centralnym. Pozwoli to na dokonanie obiektywnego porównania w rzeczywistych 

warunkach danego OSD skuteczności systemu transmisji danych oraz oceny ilości 

błędów komunikacji. W zaleŜności od wyników rozpoznania właściwości, budowy oraz 

moŜliwości technicznych poszczególnych ofert handlowych wobec ograniczeń 

ekonomicznych OSD, ustalonych oczekiwań i znajomości realnej charakterystyki sieci 

dystrybucyjnej, ograniczona zostanie liczba wybranych instalacji pilotaŜowych. Szacuje 

się, iŜ nie powinna ona być mniejsza od trzech, zaś górna wartość zbioru rozwiązań 

pilotaŜowych powinna zostać określona na podstawie uprzednio dokonanego 

rozpoznania. 

Zespół Projektowy powinien równieŜ zakreślić katalog prac testowych 

i badawczych w wybranych instalacjach pilotaŜowych oraz określić koszty oraz 

poszczególnych etapów wdraŜania instalacji pilotaŜowych. Procedura prac testowych 

powinna dostarczyć narzędzia oceny poszczególnych elementów systemów 

pomiarowych, w szczególności: urządzeń pomiarowych, skuteczności funkcjonowania 

systemu zdalnej transmisji danych, bezpieczeństwa przekazywanych informacji, 

zarządzania systemem komunikacyjnym oraz urządzeniami pomiarowymi, pracy 

systemu centralnego oraz skuteczności wymiany danych do pozostałych komponentów 

systemu informatycznego OSD, moŜliwości udostępnienia danych pomiarowych 

odbiorcom oraz uprawnionym podmiotom na rynku energii elektrycznej. 

Na podstawie przeprowadzonych testów we wdroŜonych testowych instalacjach 

pomiarowych, Zespół Projektowy przygotowuje raport zawierający wyniki badań 

uzyskane w kaŜdej z pilotaŜowych instalacji oraz ocenę zgodności poszczególnych 

rozwiązań technicznych z ustalonym wstępnie zakresem oczekiwań i funkcjonalności. 

 

Etap III 

Na etapie projektowo-decyzyjnym, opracowany przez Zespół Projektowy raport 

z badań zrealizowanych w instalacjach pilotaŜowych (dla Wariantu A) wraz ze 

zdefiniowanymi zagroŜeniami oraz rekomendacjami zespołu przekazywany jest 

Komitetowi Sterującemu oraz Zarządowi OSD i stanowi podstawę do określenia 

ostatecznych wymagań stawianych systemowi docelowemu oraz wyboru jednolitego 

inteligentnego systemu pomiarowego dla całego przedsiębiorstwa OSD. W Wariancie 

B, istotne znaczenie dla podjęcia ostatecznej decyzji o zakresie funkcjonalności oraz 

moŜliwościach potencjalnych rozwiązań technicznych planowanych do zastosowania 

będą mieć informacje i doświadczenia nabyte od innych OSD, którzy na obszarze 

swoich sieci dystrybucyjnych zbudowali instalacje pilotaŜowe oraz poddali je 

niezbędnym procedurom testowym oraz ocenie. 
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Podstawowe załoŜenia oraz określony zakres funkcjonalności oczekiwanych od 

planowanego do realizacji jednolitego inteligentnego systemu pomiarowego powinien 

zdaniem ekspertów wymagać dla kaŜdego OSD przedłoŜenia Prezesowi Urzędu 

Regulacji Energetyki w celu dokonania jego oceny oraz uzyskania akceptacji. Dopiero 

po dokonaniu pozytywnej oceny oczekiwanego od systemu pomiarowego zakresu 

funkcjonalności następuje faza wyboru poszczególnych rozwiązań technicznych. 

Decyzja dotycząca wyboru określonych rozwiązań w zakresie inteligentnego 

systemu pomiarowego winna uwzględniać wsparcie dla rozwoju konkurencyjnego 

rynku energii, uwarunkowania perspektywiczne i rozwojowe przyszłej instalacji oraz 

potencjalne moŜliwości jej wykorzystania do transmisji innych informacji, np. danych 

pomiarowych z urządzeń pomiarowych wykorzystywanych w dostarczaniu odbiorcom 

innych mediów, czy teŜ dodatkowych informacji pochodzących z poszczególnych 

elementów samej sieci dystrybucyjnej (transformatorów, wyłączników itp.) w celu 

zwiększenia moŜliwości zarządzania siecią i jej niezawodności, ograniczenia kosztów 

eksploatacji i konserwacji zarówno urządzeń pomiarowych, jak równieŜ samej sieci 

rozdzielczej, bieŜącego identyfikowania moŜliwych do wystąpienia zagroŜeń, 

zwiększenia moŜliwości zdalnej rekonfiguracji sieci oraz ograniczenia przerw 

w dostarczaniu energii elektrycznej i ograniczenia zjawiska degradacji jakości energii 

elektrycznej. 

Etap III obejmuje równieŜ wybór najlepszego/najlepszych oferentów przy 

zachowaniu mechanizmów konkurencyjności dostaw. NaleŜy przy tym uwzględnić 

dostępność poszczególnych rozwiązań technicznych, warunki dostaw, wsparcie 

techniczne, zakres wdroŜenia i uruchomiania systemu, bezpieczeństwo danych 

i informacji, poziom skuteczności systemu transmisji danych koszt wdroŜenia systemu 

pomiarowego, etc. 

 W wyniku prac objętych etapem projektowo-decyzyjnym zostanie opracowany 

przez Zespół Projektowy kompleksowy program wdroŜenia jednolitego inteligentnego 

systemu pomiarowego na obszarze działania danego operatora OSD. 

 

Etap IV 

Etap wdroŜeniowy składa się z realizacji opracowanego i zaaprobowanego 

programu wdraŜania inteligentnego systemu pomiarowego na obszarze działalności 

określonego operatora systemu dystrybucyjnego. 

   Realizacja systemu pomiarowego planowana jest na określony okres 

inwestycyjny, którego długość determinowana jest rodzajem wybranej w Etapie III 

strategii inwestycyjnej, znajomością charakterystyki i okresu wygasania waŜności cech 
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legalizacyjnych urządzeń pomiarowych oraz sposobem finansowania inwestycji, której 

przedmiotem będzie sporządzona analiza zawarta w Raporcie 2. 

Bezspornym jest, iŜ w przypadku podjęcia decyzji o wdraŜaniu określonego 

systemu pomiarowego oraz uzyskaniu odpowiedniej akceptacji udzielonej przez 

Prezesa URE, wszystkie liczniki energii elektrycznej podlegające wymianie ze względu 

na zbliŜającą się utratę waŜności cech legalizacyjnych muszą zostać wymienione na 

urządzenia pomiarowe zgodne z wymaganiami metrologicznymi, technicznymi 

i funkcjonalnymi określonymi przez Zespół Projektowy w programie wdraŜania 

spójnego systemu pomiarowego. 

Z przeprowadzonej analizy ilości wszystkich liczników podlegających wymianie 

legalizacyjnej w latach 2008-2017 wynika, iŜ w roku 2009 planowana jest wymiana 

około 900 tyś. liczników energii elektrycznej, natomiast w latach 2010 – 2015 średnio 

w skali roku niezbędne będzie wymienienie około 1,25 mln sztuk urządzeń 

pomiarowych. W roku 2016 i 2017 szacuje się wymianę na poziomie 800 tyś. liczników 

energii elektrycznej rocznie. 

 

 Harmonogram realizacji inteligentnego systemu pomiarowego oraz opis 

kryteriów technicznych wymiany urządzeń pomiarowych przez operatorów 

OSD 

Uwzględniając omówione etapy wdraŜania systemu pomiarowego ze zdalną 

transmisją danych pomiarowych oraz zarządzania urządzeniami pomiarowymi moŜna 

określić następujący harmonogram kompleksowych działań mających na celu 

opracowanie i wdroŜenie jednolitego systemu pomiarowego AMM. 

Harmonogram realizacji inteligentnego systemu pomiarowego został 

zaprezentowany z uwzględnieniem wariantowego sposobu inwestycji. W tabeli 8.1 

zaprezentowano zestawienie poszczególnych działań składających się na harmonogram 

wdraŜania systemu w przypadku OSD, którzy wobec stwierdzenia braku 

odpowiedniego przygotowania zdecydują się na rozpoczęcie inwestycji od 

przeprowadzenia etapu testowego w reprezentatywnych obszarach własnych sieci 

dystrybucyjnych – Wariant A. Natomiast w stosunku do OSD, którzy do końca 2008 r. 

zakończą testowanie instalacji pilotaŜowych lub teŜ skorzystają z doświadczeń 

nabytych przez innych OSD i podejmą decyzję o realizacji inwestycji z pominięciem 

fazy testowej (Wariant B), odnosi się harmonogram przedstawiony w zestawieniu 

tabelarycznym 8.2.  
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Tabela 8.1. Harmonogram realizacji inteligentnego systemu pomiarowego – Wariant A 

Etap Opis zada ń Termin realizacji 

Podjęcie decyzji dotyczącej budowy systemu pomiarowego 1 miesiąc 

E
ta

p 
I 

Powołanie Komitetu Sterującego i Zespołu Projektowego oraz określenie zakresu ich 
kompetencji 

1 miesiąc 

Określenie planowanego zakresu funkcjonalności rozwiązań pilotaŜowych oraz wybór 
kilku rozwiązań technicznych przeznaczonych do testowego wdroŜenia w sieci 

dystrybucyjnej; wskazanie sposobu ich finansowania 
1 miesiąc 

Wybór reprezentatywnych obszarów sieci dystrybucyjnej dedykowanych do 
wdroŜenia pilotaŜowych systemów testowych zdalnej akwizycji danych pomiarowych 

1 miesiąc 

Wybór dostawców rozwiązań pilotaŜowych oraz negocjowanie warunków umów 2 – 4 miesiąc 

WdraŜanie programu pilotaŜowych instalacji testowych we wskazanych obszarach 
sieci dystrybucyjnej 4 – 6 miesiąc 

Opracowanie zunifikowanego katalogu kryteriów oceny technicznej, funkcjonalnej 
oraz ekonomicznej instalacji pilotaŜowych 

6 miesiąc 

Przeprowadzenie testów rozwiązań pilotaŜowych oraz opracowanie raportu 
podsumowującego uzyskane wyniki 

6 – 7 miesiąc 

Przygotowanie raportu zawierającego wyniki badań uzyskane w kaŜdej 
z pilotaŜowych instalacji oraz ocenę ich zgodności z ustalonym wstępnie zakresem 

oczekiwań i funkcjonalności 
7 miesiąc 

E
ta

p 
II 

Przedstawienie Komitetowi Sterującemu niezbędnych danych, wyników testów oraz 
oceny ekonomicznej projektu w celu dokonania ostatecznego wyboru jednolitych 

rozwiązań technicznych dla wdraŜanego systemu pomiarowego 
7 miesiąc 

Ostateczne określenie zakresu funkcjonalności, wybór koncepcji oraz rozwiązań 
technicznych jednolitego systemu pomiarowego 

7 miesiąc 

Ocena i akceptacja przyjętego zakresu funkcjonalności systemu 
pomiarowego przez Prezesa URE 

7 – 8 miesiąc 

Wybór najlepszego/najlepszych oferentów i dostawców, negocjowanie warunków 
umów 9 – 14 miesiąc E

ta
p 

III
 

Opracowanie programu wdraŜania inteligentnego systemu pomiarowego w całym 
przedsiębiorstwie, opracowanie dokumentacji projektu 

14 – 15 miesiąc 

Rozpoczęcie realizacji wdraŜania systemu pomiarowego 15 miesiąc 

Opracowanie i wdroŜenie systemu informatycznego do obsługi i zarządzania danymi 
pomiarowymi, infrastrukturą komunikacyjną oraz urządzeniami pomiarowymi 

15  – 39 miesiąc 

Kompleksowa ocena i testowanie systemu informatycznego 39 – 48 miesiąc 

Dostarczenie i instalacja elementów infrastruktury komunikacyjnej 
w wyznaczonych węzłach sieci dystrybucyjnej 

15 – 51 miesiąc 

Ocena i badanie skuteczności funkcjonowania systemu komunikacyjnego (w 
zrealizowanym zakresie, większość stacji 15/04 kV będzie doposaŜona w urządzenia 

komunikacyjnej w kolejnych latach) 
51 – 52 miesiąc 

Sukcesywna wymiana liczników energii elektrycznej u odbiorców i liczników 
bilansujących w określonych węzłach sieci oraz instalacja urządzeń komunikacyjnych 

i przyłączanie kolejnych obszarów sieci dystrybucyjnej 
do systemu pomiarowego 

15 – 111 miesiąc 

Wybory najlepszego/najlepszych oferentów i dostawców liczników oraz komponentów 
systemu komunikacyjnego przeznaczonych do wdroŜenia 

w kolejnych latach, negocjowanie warunków umów 
45 – 93 miesiąc 

BieŜące szkolenia pracowników na poszczególnych etapach wdraŜania inwestycji 15  – 111 miesiąc 

Stworzenie i uruchomienie interaktywnego Biura Obsługi Odbiorców 57 – 63 miesiąc 

Kampania informacyjna skierowana do kolejnych odbiorców obejmowanych 
obszarem funkcjonowania nowego systemu pomiarowego  63 – 111 miesiąc 

Przygotowanie raportu końcowego z wdroŜenia oraz dokumentacji powykonawczej 
projektu 

110 – 111 miesiąc 

E
ta

p 
IV

 

Przekazanie Prezesowi URE raportu końcowego z wdroŜenia systemu pomiarowego 111 miesiąc 
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Tabela 8.2. Harmonogram realizacji inteligentnego systemu pomiarowego – Wariant B. 

Etap Opis zada ń Termin realizacji 

Podjęcie decyzji dotyczącej budowy systemu pomiarowego 1 miesiąc 

E
ta

p 
I 

Powołanie Komitetu Sterującego i Zespołu Projektowego oraz określenie zakresu ich 
kompetencji 

1 miesiąc 

Określenie zakresu funkcjonalności, wybór koncepcji oraz rozwiązań technicznych 
jednolitego systemu pomiarowego 1 miesiąc 

Ocena i akceptacja przyjętego zakresu funkcjonalności systemu 
pomiarowego przez Prezesa URE 

1 – 2 miesiąc 

Wybór najlepszego/najlepszych oferentów i dostawców, negocjowanie 
warunków umów 

2 – 7 miesiąc E
ta

p 
III

 

Opracowanie programu wdraŜania inteligentnego systemu pomiarowego 
w całym przedsiębiorstwie, opracowanie dokumentacji projektu 7 – 9 miesiąc 

Rozpoczęcie realizacji wdraŜania systemu pomiarowego 9 miesiąc 

Opracowanie i wdroŜenie systemu informatycznego do obsługi i zarządzania danymi 
pomiarowymi, infrastrukturą komunikacyjną oraz urządzeniami pomiarowymi 9 – 33 miesiąc 

Kompleksowa ocena i testowanie systemu informatycznego 33 – 42 miesiąc 

Dostarczenie i instalacja elementów infrastruktury komunikacyjnej 
w wyznaczonych węzłach sieci dystrybucyjnej 9 – 45 miesiąc 

Ocena i badanie skuteczności funkcjonowania systemu komunikacyjnego (w 
zrealizowanym zakresie, większość stacji 15/04 kV będzie doposaŜona w urządzenia 

komunikacyjnej w kolejnych latach) 
45 – 46 miesiąc 

Sukcesywna wymiana liczników energii elektrycznej u odbiorców i liczników 
bilansujących w określonych węzłach sieci oraz instalacja urządzeń komunikacyjnych 

i przyłączanie kolejnych obszarów sieci dystrybucyjnej 
do systemu pomiarowego 

9 – 105 miesiąc 

Wybory najlepszego/najlepszych oferentów i dostawców liczników oraz komponentów 
systemu komunikacyjnego przeznaczonych do wdroŜenia 

w kolejnych latach, negocjowanie warunków umów 
45 – 93 miesiąc 

BieŜące szkolenia pracowników na poszczególnych etapach wdraŜania inwestycji 9 – 105 miesiąc 

Stworzenie i uruchomienie interaktywnego Biura Obsługi Odbiorców 51 – 57 miesiąc 

Kampania informacyjna skierowana do kolejnych odbiorców obejmowanych 
obszarem funkcjonowania nowego systemu pomiarowego  57 – 105 miesiąc 

Przygotowanie raportu końcowego z wdroŜenia oraz dokumentacji powykonawczej 
projektu 104 – 105 miesiąc 

E
ta

p 
IV

 

Przekazanie Prezesowi URE raportu końcowego z wdroŜenia systemu pomiarowego 105 miesiąc 

 

Rekomendacje i podsumowanie 

Jak wynika z zaproponowanych harmonogramów, czas trwania całości prac 

testowych i przygotowawczych (Etap II dla wariantu A) nie powinien przekroczyć 7 

miesięcy, natomiast Etap III został przewidziany do realizacji w kolejnych 8 - 9 

miesiącach. Po uzyskaniu akceptacji przyjętego zakresu funkcjonalności systemu ze 

strony Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz uwzględnieniu ewentualnych 

wniosków i poprawek dokonywany jest wybór najlepszego/najlepszych oferentów 

i dostawców, negocjowanie warunków umów oraz faza realizacji poszczególnych 

modułów inwestycji, wymiany urządzeń pomiarowych oraz sukcesywnego 

uruchamiania i przyłączania do systemu centralnego poszczególnych fragmentów 
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infrastruktury pomiarowo-komunikacyjnej. 

Szacuje się, iŜ czas trwania realizacji całej inwestycji moŜe potrwać około 9 lat 

(111 miesięcy dla Wariantu A oraz około 105 miesięcy w przypadku Wariantu B). 

W opracowanym harmonogramie załoŜono 8-mio letni okres trwania etapu budowy 

systemu pomiarowego. Przyjęto, iŜ średnio w skali roku dokonywać się będzie wymian 

legalizacyjnych całkowitej liczby urządzeń pomiarowych zgodnych z zaprezentowanym 

w tabeli 8.3. tempem. Co z punktu widzenia poszczególnych Rejonów Energetycznych 

oznacza konieczność wymiany około 40 – 60 sztuk liczników dziennie. Takie tempo 

modernizacji zbioru urządzeń pomiarowych nie powinno stanowić bariery we 

wdraŜaniu systemu pomiarowego i zdaniem autorów pozwala jednocześnie na 

dodatkowe zwiększenie dynamiki procesu wymiany liczników ze szczególnym 

uwzględnieniem modelu obszarowego wymiany liczników energii elektrycznej 

jednoczesnej intensyfikacji procesu samej wymiany urządzeń pomiarowych. 

 

Tabela 8.3. Tempo wymian liczników energii elektrycznej 
 w etapie wdroŜeniowym. 

Rok 

Ilość liczników 
przeznaczona do 

wymiany w danym roku  
[%] 

Całkowita ilo ść 
wymienionych 

liczników 
[%] 

2010 10,0 10,0 

2011 10,0 20,0 

2012 12,5 32,5 

2013 12,5 45,0 

2014 15,0 60,0 

2015 15,0 75,0 

2016 12,5 87,5 

2017 12,5 100,0 

 

Model obszarowy wymiany liczników energii elektrycznej odnosi się przede 

wszystkim do grupy odbiorców komunalno-bytowych oraz niewielkich odbiorców, 

których działalność ma charakter komercyjny. Obszarowa wymiana liczników energii 

elektrycznej polega na dokonywaniu instalacji nowych urządzeń pomiarowych na 

obszarach determinowanych warunkami geograficznymi, strukturą sieci dystrybucyjnej 

(w szczególności lokalizacją poszczególnych fragmentów sieci niskiego napięcia 

zasilanych ze wspólnych stacji transformatorowych SN/nN) z uwzględnieniem liczności 

zbiorów urządzeń pomiarowych podlegających koniecznej w danym roku wymianie 

legalizacyjnej na poszczególnych obszarach działalności OSD. 
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PołoŜenie nacisku na strategię obszarowej wymiany liczników energii 

elektrycznej daje moŜliwość sukcesywnego przyłączania poszczególnych fragmentów 

sieci rozdzielczej oraz jej odbiorców do tworzonego inteligentnego systemu 

pomiarowego. Oznacza to między innymi wymierne korzyści dla OSD poprzez 

chociaŜby poprawę dokładności i skuteczności bilansowania przyłączonych obszarów 

sieci, precyzyjnego identyfikowania oraz ograniczania strat energii elektrycznej oraz 

skutecznego ograniczania procederu nielegalnego poboru energii elektrycznej, 

stanowiąc tym samym źródło finansowania realizowanej inwestycji. Pozwala równieŜ 

skrócić czas wdraŜania sytemu pomiarowego w wyniku ograniczenia liczby wyjazdów 

zespołów monterskich do odbiorców zlokalizowanych w tych samych obszarach sieci 

w całym cyklu budowy infrastruktury pomiarowej. 

Proponowany przez ekspertów obszarowy model wymiany liczników 

uwzględniający waŜność cech legalizacyjnych dla poszczególnych zbiorów urządzeń 

pomiarowych nie ogranicza w Ŝaden sposób moŜliwości przyspieszenia tempa wymiany 

liczników energii elektrycznej o kolejne podzbiory urządzeń, których waŜność cech 

legalizacyjnych wygasa w najbliŜszych latach lub teŜ o niewielkie podzbiory 

pozostałych jeszcze do wymiany urządzeń. W pewnych obszarach sieci, w których 

w przybliŜonym czasie dokonywano przekazania budynków, lokali lub mieszkań do ich 

uŜytkowania moŜe okazać się najskuteczniejszą jednoczesna wymiana wszystkich 

liczników energii elektrycznej, co spowoduje zapewnienie moŜliwości szybkiego 

skorzystania z zalet proponowanego inteligentnego systemu pomiarowego. 

NiezaleŜnie od prac prowadzonych w sieci dystrybucyjnej nN oraz u odbiorców 

zakwalifikowanych do grup taryfowych C1x oraz Gx powinny być prowadzone prace 

mające na celu dokonanie sukcesywnej wymiany wszystkich liczników energii 

elektrycznej u odbiorców zaliczanych do grup Ax, Bx oraz C2x. W przeciwieństwie np. 

do odbiorców komunalno-bytowych, klienci grup Ax, Bx oraz C2x nie będą 

wyposaŜani w układy pomiarowo-rozliczeniowe, z których dane pomiarowe będą 

przesyłane do systemu centralnego za pośrednictwem dodatkowych koncentratorów. Ze 

względu na niewielką liczbę odbiorców grupy C2x, którzy są jednocześnie przyłączeni 

do wspólnych stacji transformatorowych oraz z uwagi na stosunkowo wysoki koszt 

jednostkowy zakupu koncentratorów danych, wskazane jest wyposaŜenie wszystkich 

liczników energii elektrycznej zainstalowanych u odbiorców zakwalifikowanych do 

grup C2x w indywidualne moduły komunikacyjne transmitujące dane pomiarowe 

bezpośrednio na drodze odbiorca – system centralny. RównieŜ układy pomiarowo-

rozliczeniowe u wszystkich odbiorców zaliczanych do grup Ax i Bx winny zostać 

wyposaŜone w indywidualne moduły komunikacyjne. Ze względu na wystarczająco 

dobre pokrycie obszaru naszego kraju, konkurencyjne i stale malejące ceny usług, oraz 

istotne zainteresowanie ze strony operatorów telefonii komórkowej, które 
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w najbliŜszym czasie powinno zaowocować opracowaniem ukierunkowanych 

rozwiązań systemowych, dedykowanych głównie na potrzeby transmisji danych 

pomiarowych dla sektora energii elektrycznej, eksperci rekomendują zastosowanie jako 

podstawowego medium komunikacyjnego technologii GPRS. Jej wykorzystanie 

pozwoli na zapewnienie dwukierunkowej komunikacji w trybie on-line zarówno 

pomiędzy koncentratorami a systemem centralnym, jak równieŜ na drodze: 

indywidualne moduły komunikacyjne instalowane w układach pomiarowych w grupach 

Ax, Bx, C2x – system centralny. Wskazana rekomendacja nie wyklucza w 

uzasadnionych przypadkach moŜliwości zastosowania innych technologii komunikacji. 

Eksperci rekomendują aby wymiana liczników energii elektrycznej 

umoŜliwiających dwukierunkową zdalną transmisję danych dla odbiorców 

zakwalifikowanych do grup taryfowych Ax, Bx oraz C2x realizowana była w szybszym 

tempie, aniŜeli wynika to z przyjętego zestawienia przedstawionego w tabeli 8.3. 

W pierwszym etapie powinny zostać przeprowadzone prace modernizacyjne dla 

wszystkich odbiorców w grupie Ax. Ze względu na całkowitą liczbę odbiorców grup 

Ax wynoszącą 284 (szczegółowe informacje zaprezentowano w Raporcie 2), naleŜy 

stwierdzić, iŜ proces instalacji nowych liczników energii elektrycznej wraz 

z odpowiednim wyposaŜeniem komunikacyjnym moŜe zostać zrealizowany 

w pierwszym roku budowy inteligentnego systemu pomiarowego. Natomiast wymiana 

wszystkich liczników energii elektrycznej u odbiorców zaliczonych do grup Bx 

powinna zostać zrealizowana w okresie nie dłuŜszym niŜ 4 lata. Podobnie dla 

odbiorców grup taryfowych C2x. Zdaniem autorów, odbiorcy omawianych grup 

taryfowych ze względu na ilość zuŜywanej energii zaliczają się do grupy konsumentów 

potencjalnie najbardziej zainteresowanych skorzystaniem z moŜliwości jakie stwarza 

wdroŜenie inteligentnego systemu pomiarowego. 

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji rozliczeń równieŜ jako jedne 

z pierwszych powinny zostać wymienione liczniki energii elektrycznej znajdujące się 

wewnątrz sieci. 
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 Koszt wdroŜenia inteligentnego systemu pomiarowego AMM 

W celu określenia kosztów realizacji jednolitego systemu zdalnej, 
dwukierunkowej transmisji danych pomiarowych oraz zarządzania urządzeniami 
pomiarowymi i infrastrukturą komunikacyjną, autorzy opracowania zwrócili się 
z prośbą do grupy producentów oraz potencjalnych dostawców rozwiązań technicznych, 
komunikacyjnych oraz informatycznych dotyczących przedmiotowych zagadnień. 

Zapytania dotyczące zarówno rozwiązań technicznych oraz ich kosztów zostały 
wysłane do następujących producentów oraz dostawców urządzeń pomiarowych, 
komunikacyjnych oraz przedsiębiorstw mogących zaoferować systemy informatyczne 
o cechach zgodnych z oczekiwanymi wymaganiami: 

 

1. ACTARIS Polska sp. z o.o. 
ul. T. Romanowicza 6 
30-702 Kraków 
 

2. APATOR S.A. 
ul. śółkiewskiego 21/29, 
87-100 Toruń, Polska 

 
3. BIATEL S.A. 

Plac Piłsudskiego 1 
00-078 Warszawa 
 

4. Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o. 
University Business Center II 
ul. Szturmowa 2A 
02-678 Warszawa, Polska 
 

5. IBM Polska Sp. z o.o. 
Wiśniowy Business Park 
ul. 1 Sierpnia 8 
02-134 Warszawa 

 
6. INNSOFT Sp. z o.o. 

ul. Mlądzka 42 
04-136 Warszaw 

 
7. iPLS Sp. z o.o. 

Intelligent PowerLine Systems 
ul. Ptasia 2 lok. 13 
00-138 WARSZAWA 
 

8. JM-TRONIK - Zakład Systemów Pomiarowych 
04-691 Warszawa 
ul. Wapienna 43/45 
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9. Kamstrup Sp. z o.o. 
ul. Kurzawska 9 
02-296 Warszawa 
 

10. LACKMANN METERING SP. Z O.O. 
ul. Popularna 4/6 
02 - 473 Warszawa 
 

11. Landis+Gyr Sp. z o.o. 
Al. Jerozolimskie 151 
02-326 Warszawa 

 
12. Oracle Polska Sp. z o.o. 

ul. Sienna 75 
00-833 Warszawa 
 

13. Z.E.U.P POZYTON 
ul. Staszica 8 
42-200 Częstochowa 

 
14. PPHU "EN-TECH" sp. z o. o. 

ul. Pachońskiego 9 
31-223 Kraków 

 
15. WINUEL S.A. 

ul. Strzegomska 56a 
53-611 Wrocław 

 
Na prośbę Przedstawicieli: APATOR S.A., Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o., 

IBM Polska Sp. z o.o., iPLS Sp. z o.o. oraz Oracle Polska Sp. z o.o., autorzy projektu 
odbyli serię spotkań, których celem było zapoznanie się z aktualnymi rozwiązaniami 
technicznymi oraz dostępnością systemów informatycznych dedykowanych dla 
rozwiązań zgodnych z wymaganiami systemów pomiarowych typu AMM. 

 Odbyte spotkania zaowocowały poszerzeniem wiedzy autorów na temat 
szczegółowych rozwiązań technicznych proponowanych w swoich systemach przez 
ww. producentów oraz sposobach realizacji komunikacji pomiędzy urządzeniami 
pomiarowymi i systemem zdalnym. 

 Jednak z przykrością naleŜy zauwaŜyć, iŜ pomimo licznych próśb 
formułowanych pod adresem ww. producentów i dostawców, Ŝaden z nich nie 
przedstawił pełnej informacji dotyczącej kosztów poszczególnych elementów systemu 
pomiarowego oraz całkowitego zestawienia kosztów wdroŜenia systemu pomiarowego 
AMM w przeliczeniu na pojedynczy punkt pomiarowy w zaleŜności od zdefiniowanej 
przez autorów liczności zbiorów punktów pomiarowych. Uzyskane informacje mają 
charakter niepełny, wyrywkowy i nie pozwalają na precyzyjne wyznaczenie 
całkowitych kosztów realizacji projektu. 



Raport I Projektu: Wzmocnienie nadzoru regulatora nad sektorem energii 

 Strona 441 

 Wobec nieuzyskania pełnych informacji dotyczących kosztów poszczególnych 
elementów systemu pomiarowego AMM, autorzy Raportu posłuŜyli się posiadanymi 
informacjami, stanowiącymi rezultat zapytań ofertowych kierowanych do producentów 
przez niektórych operatorów OSD, podejmujących przygotowania do wdroŜenia 
jednolitego systemu pomiarowego obejmującego wszystkich odbiorców na obszarze 
działalności przedsiębiorstwa oraz planujących realizację instalacji pilotaŜowych w celu 
dokonania wyboru optymalnych rozwiązań technicznych i komunikacyjnych. 

 Dodatkowo, dzięki uprzejmości autorów opracowania [Bab_06] z Instytutu 
Energetyki w Oddziale w Gdańsku oraz przedsiębiorstwa energetycznego ENERGA Sp. 
z o.o. jako podmiotu zamawiającego opracowanie przywołanego dokumentu, 
w zestawieniu całkowitych kosztów systemu pomiarowego, zaprezentowano 
informacje, będące wynikiem zestawienia ofert poddanych analizie w pracy [Bab_06]. 

 

Liczniki energii  elektrycznej oraz dedykowane moduły komunikacyjne 

Na podstawie uzyskanych danych od producentów i dostawców liczników 
energii elektrycznej na krajowym rynku, stwierdzono, iŜ tylko jeden z oferentów 
udzielił odpowiedzi dotyczącej kosztu urządzeń pomiarowych dedykowanych do 
zainstalowania u odbiorców na niskim napięciu w sieciach jedno i trójfazowych.  

 PoniŜej zostały zestawione ceny liczników bezpośrednich 1-fazowych oraz 
3-fazowych przeznaczonych dla odbiorców grup Gx oraz C1x, jak równieŜ ceny 
półpośrednich liczników energii elektrycznej dedykowanych dla odbiorców 
zaklasyfikowanych do grupy C2x przy załoŜeniu liczności zamówienia powyŜej 500 
tys. sztuk. Cena liczników dla odbiorców rozliczanych w grupach Gx oraz C1x 
uwzględnia juŜ wewnętrzny łącznik zaimplementowany w liczniku. 

 

 Grupa Cena licznika wraz z jego instalacją 

 C2x 500,00 zł 

 C1x 1-f. 140,00 zł 

 C1x 3-f. 210,00 zł 

 Gx 1-f. 140,00 zł 

 Gx 3-f. 210,00 zł 

 

Wobec stwierdzenia braku reprezentatywnych informacji odnoszących się do 
rzeczywistych cen liczników energii elektrycznej, autorzy postanowili posłuŜyć się 
danymi liczbowymi pochodzącymi z zestawienia ofert złoŜonych na podstawie zapytań 
ofertowych kierowanych do producentów przez niektórych operatorów OSD. 
Zestawienie cen liczników energii elektrycznej w zaleŜności od zakresu ich 
funkcjonalności oraz przeznaczenia zaprezentowano w tabeli 8.4 
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Tabela 8.4. Zestawienie cen netto liczników energii elektrycznej w zaleŜności od zakresu ich funkcjonalności oraz przeznaczenia 
 opracowane na podstawie wyników zapytań ofertowych uzyskanych od oferentów [oprac. wł.]. 

Rodzaj licznika energii elektrycznej 
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Liczniki 1 fazowe, wielotaryfowe z zegarem wewnętrznym i profilem 
obciąŜenia, RS232 lub RS485 

– – – 88,50 72,00 – 64,60 – 58,79 – 70,97 

Liczniki 3 fazowe, wielotaryfowe z zegarem i profilem obciąŜenia, RS232 
lub RS485 

– – – 177,00 – – 113,98 – 129,49 – 140,16 

Liczniki dwukwadrantowe, Pmax, wielotaryfowe z zegarem wewnętrznym, 
pomiar bezpośrednim, transmisją danych i krzywymi obciąŜeń 

– – 444,00 – – – 439,00 590,00 413,00 – 471,50 

Liczniki dwukwadrantowe, Pmax, wielotaryfowe z zegarem wewnętrznym, 
pomiar bezpośredni, z moŜliwością rozliczania strat U2h, I2h 

– – – – – – 439,00 – 413,00 – 426,00 

Liczniki dwukwandrantowe, Pmax, wielotaryfowe z: zegarem wewnętrznym, 
transmisją danych, krzywymi obciąŜeń; pomiar półpośredni 

– – 444,00 – – 430,00 439,00 590,00 413,00 – 463,20 

Liczniki dwukwandrantowe, Pmax, wielotaryfowe z: zegarem wewnętrznym,  
transmisją danych, krzywymi obciąŜeń; pomiar półpośredni z moŜliwością 

rozliczania strat U2h, I2h 
– – – – – 430,00 439,00 – 413,00 – 427,33 

Liczniki dwukwandrantowe, Pmax, wielotaryfowe z: zegarem wewnętrznym, 
o zasilaczu szerokopasmowym, transmisją danych, profilami obciąŜeń, 

– – – – – – 439,00 1 190,00 413,00 – 680,67 

Liczniki czterokwadrantowe, Pmax, wielotaryfowe z: zegarem wewnętrznym, 
o zasilaczu szerokopasmowym, transmisją danych, profilami obciąŜeń, 

– – – – – – 650,00 1 680,00 – – 1 165,00 

Liczniki czterokwadrantowe, Pmax, wielotaryfowe z: zegarem wewnętrznym, 
o zasilaczu szerokopasmowym, pomiar z moŜliwością rozliczania strat 

U2h, I2h, transmisją danych, profilami obciąŜeń, 
– – – – – – 650,00 – – – 650,00 

Liczniki bezpośrednie przedpłatowe, legalizowane jednofazowe, 
wielotaryfowe 5/40-60A, 230V 

– 334,33 – – – – – – – 334,33 334,33 

Liczniki bezpośrednie przedpłatowe, legalizowane trójfazowe, wielotaryfowe 
5-10/40-80A, 3x230/400V 

– 967,24 – – – – – – – 967,24 967,24 

Przełączniki czasowe do sterowania licznikiem energii elektrycznej 85,00 – – – – – 89,00 – – 84,00 86,00 
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 Zgodnie z informacjami zaprezentowanymi w tabeli 8.4 przyjęto następujące 
ceny netto liczników energii elektrycznej dla odbiorców rozliczanych 
w poszczególnych grupach taryfowych: 

 

 Grupa Cena licznika 

 Ax 1165,00 zł 

 Bx 778,00 zł 

 C2x 463,20 zł 

 C1x 1-f. 70,97 zł 

 C1x 3-f. 140,16 zł 

 Gx 1-f. 70,97 zł 

 Gx 3-f. 140,16 zł 

 

Koszt instalacji trójfazowych liczników energii elektrycznej w grupach C1x oraz 
Gx określono jako 20 % ceny licznika, natomiast w pozostałych przypadkach przyjęto 
wartość stanowiącą 10 % ceny licznika. 

W oparciu o informacje uzyskane od jednego z producentów przyjęto 
dodatkowy koszt związany z rozszerzeniem funkcjonalności liczników przeznaczonych 
dla odbiorców rozliczanych w grupach G1x oraz C1x polegającej na moŜliwości ich 
zdalnego odłączania oraz załączania w wysokości: 

 

 Rodzaj licznika Cena wewnętrznego łącznika 

 1-fazowy 40,00 zł 

 3-fazowy 60,00 zł 

 

Oznacza to, iŜ ostateczna cena liczników posiadających wewnętrzny łącznik, 
które dedykowane są dla odbiorców grup C1x oraz Gx oraz liczników przeznaczonych 
dla pozostałych grup odbiorców będzie kształtować się na następującym poziomie: 
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 Grupa Cena licznika wraz z jego instalacją 

 Ax 1281,50 zł 

 Bx 855,80 zł 

 C2x 509,52 zł 

 C1x 1-f. 118,07 zł 

 C1x 3-f. 228,19 zł 

 Gx 1-f. 118,07 zł 

 Gx 3-f. 228,19 zł 

 

NaleŜy jednak podkreślić, iŜ zaprezentowane ceny liczników odnoszą się do 
urządzeń pomiarowych, które nie zostały wyposaŜone w wewnętrzny łącznik oraz 
nieposiadających modułów komunikacyjnych PLC ani teŜ GPRS. 

 

Moduły komunikacyjne 

Cenę modułu komunikacyjnego PLC przeznaczonego do instalacji w liczniku 
energii elektrycznej ustalono na poziomie: 

 

 Grupa  Cena modułu PLC 

 C1x 200,00 zł 

 Gx 200,00 zł 

 

NaleŜy jednak podkreślić, iŜ prezentowana cena została określona na podstawie 
informacji uzyskanej wyłącznie od jednego z oferentów. Zdaniem autorów nie jest ona 
w pełni wiarygodna, a jej wartość sugeruje, iŜ naleŜy przyjąć, Ŝe w wyniku skutecznych 
działań negocjacyjnych uda się w sposób istotny ją ograniczyć przy uwzględnieniu skali 
zapotrzebowania. 

Cenę modułu komunikacyjnego GPRS przeznaczonego do instalacji w układach 
pomiarowo-rozliczeniowych u odbiorców zaklasyfikowanych do grup Ax, Bx, oraz C2x 
przyjęto w wysokości: 

 

 Grupa  Cena modułu PLC 

 Ax 1100,00 zł 

 Bx 1100,00 zł 

 C2x 1100,00 zł 
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Uwaga: przedstawione ceny modułów komunikacyjnych zawierają koszty jednostkowe 
systemu AMM–R rejestracji danych pomiarowych pochodzących z urządzeń 
pomiarowych. 

NaleŜy podkreślić, iŜ zdaniem autorów, opierających się na doświadczeniach 
związanych z wdraŜaniem rozwiązań komunikacyjnych dedykowanych do komunikacji 
w sieciach komputerowych, istnieje znaczny potencjał moŜliwości negocjacji oraz 
osiągnięcia niŜszych cen związanych z zakupem modułów komunikacyjnych. 
Oczekiwanie to zostało częściowo potwierdzone na etapie realizacji niniejszego 
projektu. Jeden z producentów układów scalonych przeznaczonych do budowy 
modułów komunikacyjnych oszacował cenę oferowanego przez siebie układu scalonego 
na poziomie ok. 7 zł – 10 zł. 

 

Koncentratory PLC 

PoniewaŜ urządzenia pomiarowo-rozliczeniowe odbiorców komunalno-
bytowych przyłączonych do sieci elektroenergetycznej na poziomie niskiego napięcia 
oraz niewielkich odbiorców komercyjnych zaklasyfikowanych do grup C1x komunikują 
się, zgodnie z przyjętymi załoŜeniami, za pośrednictwem koncentratorów, niezbędne 
jest określenie kosztów związanych z zakupem tychŜe urządzeń komunikacyjnych. 
Zestawienie ilości urządzeń pomiarowych przypadających na pojedynczy koncentrator 
dla kaŜdego z OSD zostały zaprezentowane w Raporcie 2. Średnio przez jeden 
koncentrator obsługiwanych będzie 70 liczników energii elektrycznej. 

Szacunkowe koszty koncentratorów PLC (z uwzględnieniem kosztu ich 
instalacji) w zaleŜności od wielkości zamówienia kształtuje się następująco: 

 

 Liczba koncentratorów  Cena jednost. koncentratora 

 100 szt. 5 000,00 zł 

 1 000 szt. 4 500,00 zł 

 10 000 szt. 3 500,00 zł 

 

Uwaga: przedstawione ceny koncentratorów zawierają koszty jednostkowe systemu 
AMM–R rejestracji danych pomiarowych pochodzących z urządzeń pomiarowych. 

Dodatkowo, naleŜy równieŜ uwzględnić koszt zakupu repeaterów. Cena 
jednostkowa tego urządzenia wynosi 787,50 zł i szacuje się, iŜ statystycznie w obszarze 
obsługiwanym przez jeden koncentrator wymagane będzie dodatkowo zainstalowanie 
3 szt. repeaterów.  

Uwzględniając wyszczególnione ceny modułów komunikacyjnych PLC, 
koncentratorów i repeaterów, w przeliczeniu na pojedynczy punkt pomiarowy na niskim 
napięciu, ostateczna cena licznika energii elektrycznej wyposaŜonego w wewnętrzny 
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łącznik, przeznaczonego dla odbiorców grup C1x oraz Gx wraz z kosztami elementów 
komunikacyjnych wyniesie: 

 

  Cena pojedynczego punktu pomiarowego 
  (licznik posiadający wewnętrzny 
 Grupa łącznik wraz z kosztami zakupu 
  i instalacji elementów infrastruktury 
  komunikacyjnej oraz samego licznika) 

 C1x 1-f. 401,82 zł 

 C1x 3-f. 511,94 zł 

 Gx 1-f. 401,82 zł 

 Gx 3-f. 511,94 zł 

 

Uwaga: przyjęte wyliczenia odnoszą się do ceny modułu komunikacyjnego PLC 
wynoszącej 200 zł, która zdaniem autorów z omówionych uprzednio względów 
powinna ulec istotnemu obniŜeniu. Uwzględniając dodatkowo wzrost konkurencji 
wśród producentów układów scalonych przeznaczonych do stosowania w modułach 
komunikacyjnych (juŜ w chwili obecnej szacuje się ostateczny koszt układów scalonych 
na poziomie 7 – 10 zł) oraz producentów samych modułów determinowany tzw. 
efektem skali, zdaniem autorów, uzasadnionym jest przyjmowanie kosztów modułów 
komunikacyjnych przeznaczonych dla liczników komunikowanych za pośrednictwem 
koncentratorów na poziomie około 100 zł. 

NaleŜy równieŜ zauwaŜyć, iŜ Ŝaden z oferentów obecnych na krajowym rynku 
nie posiada w swojej ofercie terminali domowych. Jeden z duŜych producentów 
oszacował koszt takiego terminala w granicach około 90 – 100 zł przy załoŜeniu 
dokonywania zamówień na poziomie kilkuset tysięcy sztuk. Oznacza to, iŜ 
wynegocjowanie obniŜenia ceny zakupu modułów komunikacyjnych do wartości 
wskazanej uprzednio, pozwoliłoby na sfinansowanie doposaŜenia kaŜdego punktu 
pomiarowego o terminal domowy. 

Przyjmując, iŜ średnio około 60 % wszystkich liczników zainstalowanych 
u odbiorców zakwalifikowanych do grup C1x oraz Gx stanowią układy jednofazowe, 
natomiast około 40 % układy trójfazowe, naleŜy przyjąć, Ŝe średni koszt realizacji 
systemu AMM w przeliczeniu na pojedynczy punkt pomiarowy na poziomie nN 
wyniesie: (wraz z terminalem oraz pozostałymi kosztami wynikającymi z opłat za 
transmisję danych oraz kosztami wdroŜenia systemu zdalnego): 

 

0,6 · 401,82 + 0,4 · 511,94 ≈  448 ÷  460 zł 

 

Natomiast bez zastosowania terminali: około 353,00 ÷ 365 zł. 
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System zdalny 

Koszty niezbędne związane z wdroŜeniem systemu AMM-Z określono na 
podstawie informacji uzyskanej od firmy Oracle Polska Sp. z o.o. Zgodnie 
z uzyskanymi przez autorów informacjami, cena jednostkowa, odnosząca się do 
pojedynczego punktu pomiarowego za System Oracle Utilities Meter Data Management 
(MDM), stanowiący centralne repozytorium danych dotyczących liczników, punktów 
pomiarowych i samych pomiarów, które współpracuje z dowolnymi komercyjnymi 
systemami automatycznych odczytów oferowanymi przez dostawców urządzeń 
pomiarowych bądź komunikacyjnych wynosi: 

 

 Ilość punktów pomiarowych Cena jednost. licencji 

 0 – 250 000 2,50 $ 

 250 000 – 500 000 2,00 $ 

 500 000 – 1 000 000 1,50 $ 

 1 000 000 – 1 500 000 1,00 $ 

 powyŜej 1 500 000 0,50 $ 

 

Dodatkowo równieŜ, na podstawie danych zestawionych w [Bab_06] 
zaprezentowano zestawienie kosztów całkowitych wdroŜenia systemu pomiarowego 
o cechach AMM w przeliczeniu na pojedynczy punkt pomiarowy dla instalacji 
składających się z: 1 tys., 10 tys. 100 tys. oraz 1 mln urządzeń pomiarowych 
zainstalowanych u odbiorców przyłączonych na niskim napięciu, rozliczanych 
w taryfach C1x i Gx z uwzględnieniem sposobu realizacji komunikacji dwukierunkowej 
pomiędzy urządzeniami pomiarowymi. 
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Tabela 8.5. Zestawienie kosztów wdroŜenia systemu pomiarowego AMM 
 w przeliczeniu na pojedynczy punkt pomiarowy dla odbiorców 
 zakwalifikowanych do grup C1x oraz Gx w zaleŜności od liczności 
 punktów pomiarowych [Bab_06]. 

Całkowity koszt systemu pomiarowego AMM w przelicze niu na 
pojedynczy punkt pomiarowy w zale Ŝności od 

liczby urz ądzeń pomiarowych Producent/ 
dostawca 

Sposób 
komunikacji 

dla 1 000 
punktów pom.  

dla 10 000 
punktów pom.  

dla 100 000 
punktów pom.  

dla 1000 000 
punktów pom.  

Oferent 1 PLC, radio 2994 2055 1698 1260 

Oferent 2 PLC, radio 957 1173 702 667 

Oferent 3 PLC, radio 675 388 417 356 

Oferent 4 PLC, radio 600 422 366 321 

Oferent 5 PLC, GPRS 582 543 504 427 

Oferent 6  PLC, radio, 
GPRS 

574 578 495 388 

Oferent 7  PLC, radio, 
GPRS 

454 499 467 443 

Oferent 8  PLC, GPRS, 
LAN 

300 330 300 270 

Oferent 9  PLC, GPRS 617 627 588 472 

Oferent 10  PLC, radio b.d. 565 390 390 

Warto ść minimalna:  300 330 300 270 

Warto ść średnia:  862 718 593 500 

Mediana:  600 554 481 409 

Warto ść maksymalna  2995 2055 1699 1260 

 

Z przedstawionego w tabeli 8.5 zestawienia wynika, iŜ najtańsze oferty 
określone dla 1 mln zbioru punktów pomiarowych oscylują w zakresie od 270 do 1260 
zł, przyjmując wartość mediany wynoszącą 409 zł. Natomiast dla przypadku instalacji 
testowych, tzn. systemów pomiarowych oscylujących na poziomie 1 000 punktów 
pomiarowych, koszt całkowity realizacji systemu w przeliczeniu na pojedynczy punkt 
pomiarowy wynosi od 300 zł do 2995 zł. Wartość mediany określona została na 
poziomie 600 zł. 

NaleŜy zauwaŜyć, iŜ zaprezentowane dane liczbowe nie odbiegają w sposób 
raŜący od kosztów określonych przez autorów niniejszego Raportu, zaś prezentowane 
koszty zestawione w tabeli 8.5 odnosiły się do układów pomiarowych nie 
wyposaŜonych w dodatkowe terminale domowe. 

Na podstawie znajomości liczby wszystkich odbiorców w całym kraju moŜna 
przyjąć, iŜ całkowity, łączny koszt realizacji inteligentnego systemu pomiarowego 
w Polsce będzie wynosił około 6 mld złotych. Szczegółowe zestawienie kosztów 
z podziałem na poszczególnych OSD zostało przedstawione w Raporcie 2. 
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Podsumowanie i rekomendacje 

Potrzeba poszukiwania dodatkowych czynników mających na celu ograniczenie 
konsumpcji energii elektrycznej oraz szerszy rozwój usług w sektorze energetycznym, 
których celem jest promowanie efektywnego wykorzystania energii przez odbiorców 
końcowych w sposób jednoznaczny prowadzi do uwzględnienia korzyści, jakie stwarza 
wdroŜenie inteligentnych systemów pomiarowych. 

Stosowane u zdecydowanej większości odbiorców energii elektrycznej 
indukcyjne liczniki energii oraz sposób i częstotliwość dokonywania odczytów ich 
wskazań, połączony ze stosowaniem narzędzi prognostycznych, zamiast posługiwania 
się rzeczywistymi danymi pomiarowymi nie pozwalają na uzyskanie odpowiedniego 
zbioru informacji, który mógłby przyczynić się do poprawy efektywności uŜytkowania 
energii elektrycznej przez jej odbiorców, zwiększenia konkurencyjności 
przedsiębiorstw energetycznych oraz wzmocnienia nadzoru regulatora nad sektorem 
energii elektrycznej. 

Obowiązek wynikający z art. 13 Dyrektywa 2006/32/WE udostępniania 
odbiorcom końcowym informacji sformułowanej w jasny i zrozumiały sposób, których 
zakres dotyczy między innymi: rzeczywistych aktualnych cen i rzeczywistego zuŜycia 
energii, porównania obecnego zuŜycia energii przez odbiorcę końcowego ze zuŜyciem 
za ten sam okres w roku poprzednim, najlepiej w formie graficznej, moŜliwości 
porównania z przeciętnym znormalizowanym lub przykładowym uŜytkownikiem 
energii z tej samej kategorii uŜytkowników oraz porównania profilów odbiorców 
końcowych nakazuje rezygnację ze stosowania systemu rozliczeń opartego na 
długookresowych prognozach zuŜycia energii, bowiem rozwiązanie takie nie daje 
wystarczających bodźców do zmiany zachowań odbiorców końcowych energii 
elektrycznej. 

Zdaniem autorów Raportu, spełnienie wyszczególnionych wymagań jest 
moŜliwe w wyniku wdroŜenia nowoczesnego, inteligentnego systemu pomiarowego 
posiadającego zdalną, dwukierunkową transmisję danych pomiarowych (systemu 
AMM). Opracowanie inteligentnego systemu pomiarowego przyczyni się do wzrostu 
świadomości odbiorców energii elektrycznej oraz wspomoŜe rozwój realnej 
konkurencji oraz zdopinguje poszczególne przedsiębiorstwa energetyczne do 
inwestowania i prześcigania się w nowych ofertach. 

W Raporcie określony został zakres wymagań, jakie oczekiwane są od 
budowanych nowoczesnych systemów pomiarowych ze zdalną transmisją danych oraz 
moŜliwością zarządzania danymi pomiarowymi i infrastrukturą komunikacyjną. 
Spełnienie opracowanych standardów zapewni osiągnięcie korzyści dla poszczególnych 
uczestników rynku energii elektrycznej oraz wspomoŜe efektywny nadzór regulatora 
nad sektorem energii. 

Autorzy rekomendują zastosowanie rozliczeń dla wszystkich odbiorców energii 
elektrycznej w poszczególnych godzinach doby oraz kładą nacisk na zapewnienie 
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skutecznego kanału zwrotnego w celu dostarczania odbiorcy jak najszerszego zbioru 
informacji o jego sposobie konsumpcji oraz kosztach ponoszonych z tytułu 
uŜytkowania energii elektrycznej. Bardzo istotne jest, aby zapewniona została 
wymagana czytelność i jasność prezentowanych danych, bowiem ma ona bezpośredni 
związek z łatwością ich zrozumienia przez odbiorcę, co przekłada się na wzmocnienie 
skłonności do oszczędzania, zmianę zachować odbiorców oraz ograniczania zuŜycia 
energii elektrycznej. Wśród rekomendowanych sposób przekazywania informacji 
zwrotnej wskazano: wyświetlanie informacji bezpośrednio na wyświetlaczu/ekranie 
licznika energii elektrycznej oraz terminala klienckiego, okresowe przekazywanie 
odbiorcy dokładnego rachunku, stanowiącego źródło informacji przetworzonej, dostęp 
do danych za pośrednictwem platformy internetowej (kaŜdy klient jest identyfikowany 
np. za pomocą loginu/unikatowej nazwy klienta oraz hasła) oraz poprzez telefoniczne 
biuro obsługi odbiorców. 

NiezaleŜnie od opracowanych wymagań i dotyczących rekomendowanego do 
zainstalowania inteligentnego systemu pomiarowego, został zaprezentowany 
i przeanalizowany opis dostępnych rozwiązań technologicznych w zakresie systemów 
pomiaru, zdalnej akwizycji oraz zarządzania danymi pomiarowymi, urządzeniami 
pomiarowymi oraz infrastrukturą komunikacyjną. Wyszczególniony w Raporcie zbiór 
ofert i rozwiązań stanowi swego rodzaju kompromis pomiędzy opisem jak najszerszego 
wachlarza rozwiązań technicznych odnoszących się do dziedziny inteligentnych 
systemów pomiarowych a ograniczonymi ramami niniejszego opracowania. 

Analiza dostępnych obecnie rozwiązań technicznych pozwala na stwierdzenie, iŜ 
charakterystyka oraz zakres określonych w Raporcie wymagań stawianych 
poszczególnym elementom rekomendowanemu do realizacji systemowi pomiarowemu 
nie stanowi bariery uniemoŜliwiającej wdroŜenie omawianych rozwiązań. 

Zaproponowany został równieŜ harmonogram realizacji inteligentnego systemu 
pomiarowego oraz opis kryteriów technicznych wymiany urządzeń pomiarowych przez 
operatorów OSD. Uwzględnia on dwa warianty realizacji inwestycji w zaleŜności od 
dokonania wyboru przez OSD w związku posiadanym juŜ doświadczeniem oraz 
oczekiwaniami wobec wdraŜanego systemu. Proces budowy systemu pomiarowego 
podzielono na kilka etapów, przy czym w jego realizacji niezbędne jest uzyskanie 
akceptacji przyjętego zakresu funkcjonalności systemu ze strony Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki. 

Oszacowano, iŜ czas trwania realizacji całej inwestycji moŜe potrwać około 9 
lat, a sama wymiana urządzeń pomiarowych, budowa infrastruktury komunikacyjnej 
i systemu informatycznego powinna zostać wykonana w okresie nieprzekraczającym 8 
lat. Rozpoczęcie procesu wymiany liczników energii elektrycznej ustalono na rok 2010, 
wskazując jednocześnie minimalne tempo, w jakim dokonywana będzie wymiana 
urządzeń pomiarowych, co nie ogranicza w Ŝaden sposób OSD do zintensyfikowania 
wysiłków mających na celu wcześniejsze zakończenie realizacji inwestycji. 

Wskazany został model obszarowy wymiany liczników energii elektrycznej 
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odnoszący się przede wszystkim do grupy odbiorców komunalno-bytowych oraz 
niewielkich odbiorców, których działalność ma charakter komercyjny. PołoŜenie 
nacisku na strategię obszarowej wymiany liczników energii elektrycznej daje 
moŜliwość sukcesywnego przyłączania poszczególnych fragmentów sieci rozdzielczej 
oraz jej odbiorców do tworzonego inteligentnego systemu pomiarowego. Oznacza to 
między innymi wymierne korzyści dla OSD poprzez chociaŜby poprawę dokładności 
i skuteczności bilansowania przyłączonych obszarów sieci, precyzyjnego 
identyfikowania oraz ograniczania strat energii elektrycznej oraz skutecznego 
ograniczania procederu nielegalnego poboru energii elektrycznej, stanowiąc tym samym 
źródło finansowania realizowanej inwestycji. Pozwala równieŜ skrócić czas wdraŜania 
sytemu pomiarowego w wyniku ograniczenia liczby wyjazdów zespołów monterskich 
do odbiorców zlokalizowanych w tych samych obszarach sieci w całym cyklu budowy 
infrastruktury pomiarowej. 

Wymiana liczników energii elektrycznej umoŜliwiających dwukierunkową 
zdalną transmisję danych dla odbiorców zakwalifikowanych do grup taryfowych Ax, 
Bx oraz C2x została zaplanowana do realizacji w szybszym tempie. W pierwszym 
etapie powinny zostać przeprowadzone prace modernizacyjne dla wszystkich 
odbiorców w grupie Ax, których realizację zaplanowano w pierwszym roku budowy 
inteligentnego systemu pomiarowego. Natomiast wymiana wszystkich liczników 
energii elektrycznej u odbiorców zaliczonych do grup Bx oraz C2x powinna zostać 
zrealizowana w okresie nie dłuŜszym niŜ 4 lata. 

Przyjęto wykorzystanie transmisji PLC/DLC jako podstawowego sposobu 
realizacji komunikacji pomiędzy licznikami odbiorców zakwalifikowanych do grup 
taryfowych C1x oraz Gx a koncentratorami danych. Natomiast transmisja informacji 
pomiędzy koncentratorami a systemem centralnym zrealizowana zostanie w oparciu 
o infrastrukturę komunikacyjną sieci GSM/GPRS. RównieŜ wszystkie urządzenia 
pomiarowe zainstalowane u odbiorców grup Ax, Bx, C2x (oraz w uzasadnionych 
przypadkach pozostałych odbiorców przyłączonych do sieci nN) będą wykorzystywać 
transmisję GSM/GPRS, jednak realizowaną juŜ bez pośrednictwa koncentratorów 
(w trybie punkt-punkt). 

Uwzględnienie znajomości kosztów zakupu oraz instalacji poszczególnych 
elementów planowanego systemu pomiarowego, oszacowano, iŜ łączny koszt realizacji 
inteligentnego systemu pomiarowego w całym kraju będzie wynosił około 6 mld 
złotych. Szczegółowe zestawienie kosztów oraz ocena ekonomiczna zasadności 
rekomendowanej inwestycji dla poszczególnych OSD zostały przedstawione 
w Raporcie 2. 

Zdaniem autorów niniejszego Raportu, realizacja scharakteryzowanego 
inteligentnego systemu pomiarowego zapewni spełnienie obowiązku wynikającego 
z Dyrektywy 2006/32/WE, dotyczącego udostępniania odbiorcom odpowiednio 
szerokiego oraz sformułowanego w sposób jasny i czytelny wachlarza informacji 
o sposobie ich konsumpcji oraz ponoszonych kosztach. Co wraz ze zwiększeniem 
świadomości odbiorców oraz umiejętności powiązania dostępnej informacji 
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z dotychczasowymi przyzwyczajeniami oraz sposobem uŜytkowania energii 
elektrycznej przełoŜy się na poprawę efektywności uŜytkowania energii przez jej 
odbiorców? Budowa inteligentnego systemu pomiarowego spowoduje równieŜ 
zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw energetycznych oraz przyczyni się do 
wzmocnienia nadzoru regulatora nad sektorem energii elektrycznej. 

WdroŜenie inteligentnego systemu pomiarowego zapewni moŜliwość ciągłego 
monitorowania wartości parametrów jakościowych energii elektrycznej oraz 
prawidłowego określania wysokości bonifikat naleŜnych z tytułu niedotrzymania 
wartości normatywnych tychŜe parametrów. 

NaleŜy równieŜ mieć nadzieję, iŜ stworzony system transmisji danych 
pomiarowych moŜe zostać w przyszłości wykorzystany równieŜ na potrzeby 
przesyłania danych pomiarowych pochodzących z innych urządzeń, na przykład 
liczników gazu, a rozwój instalacji dedykowanych dla inteligentnych budynków 
spowoduje w przyszłości wykorzystanie równieŜ informacji pochodzącej z liczników 
energii elektrycznej do optymalnego sterowania poszczególnymi odbiornikami energii 
elektrycznej, niezaleŜnie od rekomendowanej przez autorów funkcjonalności 
polegającej na wykorzystaniu informacji o bieŜącym zuŜyciu oraz cenie energii do 
sterowania gniazdkowymi łącznikami wyposaŜonymi w moduły komunikacyjne 
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