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Na czym to polega

1 2 3 4

Platforma elektrowniapolska.pl  rozproszony system ICT pozwalający zdalnie zarządzać oraz 
optymalizować zużycie, produkcję oraz magazynowanie energii.

Cel: znacząco niższe koszty zużycia mediów

Zakres działania platformy

odbiorniki energii źródła OZE oraz magazyny energii klimat, warunki pogodowe

► monitorowanie, 
sterowanie
i rozłączanie 
odbiorników energii

► działania w zakresie 
prądu, gazu, ciepła 
oraz wody

► pomiar produkcji
i zużycia w czasie 
rzeczywistym

► dobór parametrów dla 
inwestycji w źródła 
OZE oraz magazyny

► monitoring klimatu 
pomieszczeń: poziom 
temperatury, wilgotności, 
CO2 i hałasu

► monitoring warunków 
meteorologicznych 
poprzez zewnętrzną 
stację pogodową

Montaż urządzeń 
telemetryczno-sterujących

Pomiar danych
Monitoring w czasie 

rzeczywistym

Analiza, sterowanie
i zwiększanie 
efektywności 
energetycznej

System
zarządzania

energią
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Na czym to polega
Etapy wdrażania platformy (1/2)

► Montaż bez ingerencji w przyłącze 
energetyczne oraz istniejący licznik energii 
elektrycznej.

► Montaż telemetrii gazu, wody i ciepła 
systemowego nie wymaga cięcia ani 
nawiercania rur.

1 2
Montaż urządzeń 

telemetryczno-sterujących

Pomiar danych
Monitoring w czasie 

rzeczywistym

► Pomiar danych dokonywany jest co 
minutę.

► Dostępność danych on-line w systemie 
analitycznym już po 2 minutach od 
dokonania pomiaru.
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► Nowoczesny system informatyczny przetwarza 
dane w dziesiątki cennych raportów. Klientowi 
oferowany jest Portal Klienta – proste i 
intuicyjne narzędzie służące analizom. 

► Analitycy i inżynierowie mogą na podstawie 
raportów przygotowywać i przeprowadzać 
działania optymalizacyjne. 

► Dodatkowo Klient może być informowany 
(SMS, mail, telefon) o wystąpieniu 
uzgodnionych zdarzeń.

► Możliwość realizacji usług z zakresu 
automatyki budynkowej w tym zdalne 
włączanie i wyłączanie odbiorników, 
regulowanie parametrów roboczych źródeł 
energii OZE, nastawianie poziomu i 
algorytmów intensywności oświetlenia, 
klimatyzacji i wentylacji.

3 4Analiza, sterowanie
i zwiększanie 

efektywności energetycznej

System
zarządzania

energią

W ramach współpracy możliwe jest również 
wdrożenie u Klienta Systemu Zarządzania 
Energią zgodnego z normą ISO 50001. 
Wdrożenie takiego systemu zwalania z 
obowiązku przeprowadzenia audytu 
energetycznego i obejmie m.in.:
► uruchomienie platformy;
► stworzenie procedur związanych

z efektywnością energetyczną;
► zdefiniowanie raportów wymaganych 

zapisami ustawy i rozporządzeń do 
ustawy o efektywności energetycznej;

► zdefiniowanie projektów i sposobów 
walidacji ich realizacji w obszarach 
będących przedmiotem podnoszenia 
efektywności energetycznej 
przedsiębiorstwa i pozyskiwania białych 
certyfikatów.

Na czym to polega
Etapy wdrażania platformy (2/2)
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Korzyści dla Klienta

1

2

3

Niższe koszty
Benchmarki pokazują co najmniej 10% oszczędności 
dzięki zwiększeniu efektywności energetycznej.

Wiedza o procesie i zużyciu mediów
Dokładna wiedza o procesie i zużyciu mediów pozwala 
na benchmarking lokalizacji i procesów, co prowadzi do 
lepszego zarządzania procesem.

Ochrona środowiska, CSR
Działania proekologiczne związane ze wzrostem 
efektywności energetycznej skutkują poprawą 
wizerunku Klienta na rynku.

4

5

6

Innowacyjność
Nowoczesne rozwiązania związane z OZE oraz 
magazynami energii pozwolą już teraz przygotować 
się do nadchodzących zmian rynkowych.

DSR, klastry energetyczne
Możliwość sterowania odbiornikami energii oraz źródła 
OZE i magazyny energii otworzą możliwość budowy 
klastrów energetycznych oraz uczestnictwa w 
programach DSR.

Ciągłość dostaw
Obecność własnych źródeł generujących energię 
elektryczną podnosi ciągłość dostaw oraz pomaga 
uniezależnić się od dostaw z krajowej sieci.
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Korzyści dla Klienta
Ważne aspekty optymalizacji

Czy konsumujemy w sposób optymalny?

Wyeliminowanie strat oraz nieefektywności

Zmiana profilu – konsumpcja w okresie, gdy jest taniej. 
OZE i magazyny energii w celu wypłaszczenia krzywej popytu

Czy kupujemy w sposób optymalny?

Dobór grupy taryfowej

Dobór mocy umownej

W przyszłości można spodziewać się dodatkowych przychodów z tytułu 
działalności w ramach klastra energetycznego oraz świadczenia usługi DSR

W pierwszym etapie należy się skupić na obszarach o największym potencjale
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Korzyści dla Klienta
Obszary o największym potencjale to HVAC oraz oświetlenie

HVAC oraz oświetlenie stanowią ponad 60% ogólnego zużycia energii
w budynkach.

60%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów Energy Efficiency Market Report dla lat 2015 i 2016, OECD/IEA
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Jak to działa – szczegóły techniczne

► Moduły sterująco-telemetryczne:
► Moduł główny – PLISZKA;
► Inne moduły komunikujące się 

z PLISZKĄ.
► Urządzenia posiadają budowę 

modułową – możliwość 
rozszerzania o dodatkowe 
funkcjonalności.

► Zaprojektowane przez zespół Teraz 
Energia, wyprodukowane w Polsce.

► Komunikacja w sieci lokalnej 
między modułami odbywa się w 
różnych technologiach m.in. PLC, 
Wifi – w zależności od miejsca 
instalacji urządzenia.

PLC, Wifi, itp.

► Moduł główny komunikuje się w 
technologii GSM poprzez prywatną, 
wydzieloną sieć APN.

► Serwer ulokowany jest
w komercyjnym centrum 
przetwarzania danych firmy Hector. 

► Państwa dane pomiarowe 
traktowane będą jak dane 
bankowe, z zachowaniem 
najwyższego poziomu 
bezpieczeństwa i ciągłości 
dostępu.

► System oparty o system operacyjny 
i rozwiązania bazodanowe 
wykorzystywane przez takich 
potentatów jak Google, 
booking.com, Facebook czy 
Wikipedia.

Schemat techniczny platformy elektrowniapolska.pl

Sieć lokalna u Klienta
Internet GSM/VSAT

Szyfrowane dane SSL
Serwer 

akwizycji danych
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Platforma analityczna 
Przykładowe funkcjonalności (1/4)

Profil rzeczywisty oraz moc umowna
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Platforma analityczna 
Przykładowe funkcjonalności (2/4)

Zużycie energii elektrycznej na osobę w różnych obiektach
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Platforma analityczna 
Przykładowe funkcjonalności (3/4)

Zużycie energii elektrycznej na jednostkę powierzchni budynku w różnych obiektach
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Platforma analityczna 
Przykładowe funkcjonalności (4/4)

Porównanie kosztów dla różnych taryf
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Przykładowe wdrożenia 
Studia przypadków (1/3)

Szkoła w Słupsku

Panele PV Pompa 
ciepła

Klimatyzacja
i rekuperacja

Gaz
woda

Magazyn 
Energii

Ładowanie 
EV

► C21 na C11 (1430 PLN na 1160 PLN) = 3 240 PLN rocznie 
► Moc Umowna 40kW na 30 kW = 1 400 PLN rocznie
► Optymalizacja zużycia nocnego = 5 500 PLN rocznie

Uzyskane 
„szybkie” 

efekty
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Biurowiec

Kotłownia gazowa Centrale Wentylacyjne

Chillery

Oświetlenie

Energia elektryczna + gaz:
480 000 PLN rocznie

Koszty mediów –
potencjał 

oszczędności

Przykładowe wdrożenia 
Studia przypadków (2/3)
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Przykładowe wdrożenia 
Studia przypadków (3/3)

Oświetlenie uliczne

W każdej latarni instalujemy system sterowania natężeniem światła reagujący na ruch. Gdy w okolicy latarni nie będzie 
żadnej aktywności (ruch pieszy i samochody) to latarnie będą świeciły z intensywnością na poziomie 30% mocy 
nominalnej. Gdy pojawi ruch samochodu lub osób określona grupa latarni wokół tego miejsca rozjaśni się do 100% 
mocy. System jest wyposażony również w sterowanie czasowe i zmierzchowe.

PLC (Power Line Communication)
► komunikacja po kablu elektrycznym
► do 1000 latarni w jednej podsieci
GSM GPRS/3G
► komunikacja po VPN z szyfrowaniem
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Bezpieczeństwo rozwiązania

Modemy
Modemy z szyfrowaniem 

sprzętowym TLS

Dedykowany kanał 
transmisji

APN/VPN w sieci GSM

2

1

Rozwiązanie jest w pełni bezpieczne. 
Zastosowaliśmy szereg rozwiązań zapewniających ochronę danych Klienta.

Walidacja
Walidacja przez 
Fundację Bezpieczna 
Cyberprzestrzeń

6

SSL
Portal zabezpieczony 
certyfikatem SSL

5

Sprzętowe szyfrowanie
AES 256

Autorskie algorytmy
Autorskie algorytmy szyfrowania 

danych PA/bk, TLS

3 4



Kontakt

Dziękujemy 
za uwagę

Marek Tabor

Dyr. ds. Rozwoju
Tel. 601131642
Email: m.tabor@terazenergia.pl


