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Jak zmniejszyć rachunki za prąd w firmie
nawet o 40%

Energia w Polsce drożeje i będzie drożeć. Zadbaj
o to, żeby koszty energii elektrycznej w Twojej
firmie nie zjadały oszczędności. Poznaj ciekawe
historie naszych klientów, którym pomogliśmy
mądrzej zarządzać energią.

Proste rozwiązania są najlepsze
Gdy rozpoczęliśmy współpracę z właścicielem fintess klubów
zauważyliśmy, że pilot do obsługi klimatyzacji leży w miejscu
dostępnym dla wszystkich. Zapytaliśmy menadżera klubu,
jak uruchamiana jest klimatyzacja. Odpowiedział, że ustawia
temperaturę według życzeń Klientów.
Zaoferowaliśmy zmierzenie zużycia energii elektrycznej i zbadania, jak ustawienie klimatyzacji wpływa na zużycie energii.
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Po kilku dniach obserwacji pracy systemu telemetrycznego
zauważyliśmy, że w lecie przez 70% czasu klimatyzacja pracowała na nastawach od 17 do 20 stopni. Zaproponowaliśmy
wdrożenie korelacji miedzy temperaturą w klubie i na zewnątrz
budynku. Temperatura w klubie automatycznie zmieniała się
i dopasowywała do pogody, żeby zapewnić odwiedzającym
komfort w czasie ćwiczeń. W efekcie zużycie energii spadło
o 40%, a frekwencja w klubie wzrosła o 5%.

Wykrywanie błędów i usterek
U kolejnego Klienta, który jest operatorem biurowca o powierzchni 14 tys. m2, wdrożenie naszego systemu zarzadzania
energią pomogło zmniejszyć rachunki za prąd z 130 tys. PLN do
75 tys. PLN.
Problem tkwił w tym, że system sterowania wentylacją
w budynku nie działał według inteligentnych algorytmów. Bez
względu na temperaturę otoczenia, porę dnia i ilość osób centrale wentylacyjne pracowały ze stałą mocą na poziomie 80%.
Stan ten prawdopodobnie trwał od sześciu lat. W ramach
systemu zarzadzania energią doprowadziliśmy do grafikowania pracy systemów. Trzy centrale wentylacyjne o łącznej mocy
45 kW zaczęły zużywać o 40% mniej energii.

Brak świadomości i błędy ludzkie
Na wstępnej rozmowie handlowej właściciel hurtowni stali
powiedział, że nie potrzebuje optymalizacji zużycia energii.
Wymienił oświetlenie na LED-owe i to powinno wystarczyć.
Namówienie go na współpracę nie było łatwe, ale udało się.

Czy wiesz, że?
Za straty energii w firmach
najczęściej odpowiadają zepsute
lub niewłaściwie używane
sprzęty, wadliwa instalacja
i przyzwyczajenia personelu.

Wkrótce podłączyliśmy nasz system telemetryczny, który
działał bez przerwy zbierając dane co minutę. Szybko zauważyliśmy, że zużycie w godzinach nocnych jest niewspółmierne
do częściowego oświetlenia obiektu. Zidentyfikowaliśmy przenośny piecyk grzewczy tzw. farelkę, której używał stróż nocny
do suszenia butów i utrzymywania w swoim pomieszczeniu
roboczym temperatury umożliwiającej siedzenie w samym
podkoszulku. Powiedział nam, że lubi ciepło.
Jego upodobanie kosztowało właściciela hurtowni 450 PLN
miesięcznie i stanowiło poważne zagrożenie pożarowe, ponieważ piec był bardzo stary, a stróż nie wyłączał go, gdy szedł co
godzinnę na obchód terenu.

Chcesz poznać więcej takich historii?
Zapraszamy na naszą stronę:
www.handen.pl/energiapodkontrola

3

Smart metering, czyli jak oszczędzić koszty energii
i pomnożyć zyski w firmie

Smart metering – to inteligentne mierzenie oraz analiza danych
zużycia energii w Twojej firmie. Co daje?

efektywniejszy zakup energii w czasie
rzeczywistym po niższych cenach hurtowych

zmniejszenie zespołów odpowiedzialnych
za rozliczenia i reklamacje

sprawne wykrywanie nadużyć i strat energii

ułatwienie sprzedaży i zakupu energii
w przypadku Klientów posiadających
własne lokalne źródła OZE

zmianę taryf dystrybucyjnych i obniżenie
opłat za dystrybucję energii
precyzyjne planowanie modernizacji
i rozbudowy sieci energetycznej
zwiększenie poprawności i terminowości
wystawiania faktur przez dostawcę energii,
a przez to poprawienie płynności finansowej

Jak działa smart metering

1.
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Montujemy inteligentne
liczniki u Klienta.

2. Sieć przesyłowa wysyła dane
z licznika Klienta do naszego
systemu centralnego.

3. W centralnym systemie analizujemy dane
Klienta.

Skoro technologia zmienia każdy aspekt naszego życia,
dlaczego użycie energii miałoby być wyjątkiem?

Jesteśmy świadkami szybszego niż kiedykolwiek rozwoju
nowych technologii, które bezpowrotnie rewolucjonizują
przemysł, gospodarkę i nasze zachowania.
W sektorze energetycznym też wiele się zmienia:

coraz większe znaczenie kosztów energii
dla rentowności biznesu

rozwój rozproszonych źródeł energii

nacisk na obniżenie emisji CO2

rozwój cyfrowych platform do handlu
energią

spadek cen energii produkowanej
z odnawialnych źródeł energii

ogromny wzrost dobowej i godzinowej
dynamiki cen energii

wzrost świadomości w zakresie gospodarki
niskoemisyjnej

rozwój elektromobilności

Czy wiesz, że?
Smart metering bada zużycie
energii w Twojej firmie sekunda
po sekundzie.

Po pierwsze technologie cyfrowe
W sektorze energetycznym ma miejsce ogromna zmiana.
Technologie cyfrowe i przetwarzanie danych pozwala na efektywniejsze i bardziej zoptymalizowane użycie energii.
To pomaga właścicielom firm oraz domów w ograniczaniu
konsumpcji, zarzadzaniu instalacjami fotowoltanicznymi oraz
magazynami energii i optymalnym ładowaniem samochodów
elektrycznych. Wszystko po to, aby stawali się bardziej niezależni energetycznie i generowali większe oszczędności.

5

Badania prognozują ogromny wzrost znaczenia cyfryzacji
na rynku energetycznym
Raport z 2015 roku Międzynarodowej Agencji Energetycznej
IEA prognozuje, że inwestycje w cyfryzację energetyki wzrosną
o 20%. To pokazuje, jak bardzo rynek docenił takie rozwiązania
i jak ogromny popyt jest przewidywany.

Natomiast przychody w obszarze energetyki konwencjonalnej
(węgiel) spadną aż o 46% – jest to spowodowane wygaszaniem elektrowni węglowych i gazowych.

Gry video
2016
Indyjski sektor
energetyczny

2014

60 bilionów $

2015
40 bilionów $

Globalna energia
gazowa
20 bilionów $

Cyfryzacja infrastruktury energetycznej
Cyfryzacja w zarządzaniu energetyką przemysłową
Sterowanie energią w budynku
Ładowarki elektrycznych pojazdów
Inteligentne sieci energetyczne
Inteligentne liczniki i opomiarowanie

Czym jest cyfryzacja energetyki?
Cyfryzacja to nic innego, jak wprowadzanie do zarządzania
energią rozwiązań IT i IoT – czyli Internet rzeczy (Internet of
things), do których zaliczamy urządzenia podłączone do internetu/sieci takie jak smart pralki, lodówki czy oświetlenie.
Inteligentnymi rozwiązaniami są objęte odbiorniki, generatory i magazyny energii. Pozwalają one użytkownikom regulować, optymalizować i przez to obniżać koszty użycia energii
w gospodarstwach.
Cyfryzacja energetyki również umożliwia synchronizację
i pracę różnych źródeł energii (rozproszonych) głównie są to
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źródła odnawialne. Dzięki temu, operatorzy i dystrybutorzy
mogą dynamicznie bilansować produkcję oraz konsumpcję
energii w różnych warunkach pogodowych i ustalać ceny na
rynkach Unii Europejskiej. Według raportu EIA zintegrowane
cyfrowo sieci doprowadzą do spadku nieefektywności użycia
energii z 7% do 1,6% w 2040 r. oraz zmniejszą emisję CO2.
Ponadto, dynamiczny rozwój sieci inteligentnych ładowarek
samochodowych może wspierać efektywne bilansowanie
zapotrzebowania na moc w sieciach. Połączenie inteligentnych ładowarek z magazynami energii i systemami rezerwacji, pozwoli zaoszczędzić 100 miliardów dolarów w latach
2016–2040.

Źródło: Calculations for investment in digital infrastructure and software based on MarketsandMarkets
(2016), Internet Things in Utility Market, BNEF (2016), Digital Energy Market Outlook.

Inwestycje w cyfryzajcję energii
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Czy wiesz, że?

Budynki pożerają energię!
Budynki odpowiadają za prawie 33% globalnej konsumpcji
energii końcowej i 55% konsumpcji energii elektrycznej.
W ostatnich 25 latach wzrost zapotrzebowania na energię
w sektorze był znaczący. Wzrost kosztów zużycia energii
generowanych przez budynki i ich wyposażenie (automatyka,
klimatyzacja, wentylacja, odbiorniki AGD/TRV/ICT) wynosił
aż 60%.

55%

Tzw. inteligentna odpowiedź
strony popytowej przyniesie
na świecie elastyczność
systemową na poziomie
185 gigawatów (GW), co
można porównać do całkowitej
mocy zainstalowanej np.
Australii i Włoszech razem.

W 2040 roku liczba samochodów
elektrycznych wzrośnie aż o 500%
w porównaniu z rokiem 2020
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Czy wiesz, że?

Analitycy agencji IEA prognozują że zapotrzebowanie na
energię w budynkach wzrośnie prawie dwukrotnie z 11 tys. TWh
w 2014 roku do 20 tys. TWh w roku 2040.

Wartość inwestycji w cyfryzację
energii przegoniła już te w tradycyjne źródła energii, takie jak
węgiel i gaz.

Dlatego niezwykle istotne będzie dążenie do wspieranego technologiami cyfrowymi zwiększania efektywności
energetycznej budynków. IEA przewiduje, że zastosowanie
w budynkach cyfrowych rozwiązań energetycznych opartych
o pomiar zużycia w czasie rzeczywistym przyczyni się do
zmniejszenia konsumpcji o 10% w latach 2017–2040. To
pozwoli na zaoszczędzenie 65 tys. TWh energii.

Wzrost efektywności zużycia energii w budynkach

Wzrost efektywności zużycia energii w budynkach

źródło: Raport Digitalization & Energy International Energy Agency
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Czy wiesz, że?

Nagłówki raportów i prac naukowych mówią same za siebie!

Dzięki technologiom cyfrowym
upowszechni się handel
energią z sąsiadami.

Do końca 2025 roku zostanie wydane
ponad 80 miliardów USD na rozwój
infrastruktury pojazdów elektrycznych
W ciągu najbliższych 3 do 5 lat, rządy, instytucje
użyteczności publicznej oraz producenci samochodów odegrają ogromną rolę w rozwoju sieci
ładowarek pojazdów elektrycznych.

W najbliższych latach innowacje odegrają
kluczową rolę w rozprzestrzenianiu się mikrosieci
umożliwiających przechowywanie energii.
Rozwiązania i wdrożenia
na potrzeby przemysłu
magazynowania energii
odnotują ogromny wzrost.

Europejskie wydatki na
energooszczędne technologie
budowlane wyniosą
blisko 112 miliardów USD
do 2026 roku
Europa jest światowym liderem
w dziedzinie prawodawstwa i inicjatyw w zakresie zrównoważonego
rozwoju, a budynki komercyjne
odgrywają istotną rolę w realizacji
jej planu na 2020 rok.

Przewiduje się, że udziały rynku firm
usługowych z branży energetycznej
wzrosną z 15 miliardów w 2017 roku do
ponad 30 miliardów USD w 2026 roku.
Modele biznesowe i struktury finansowania pomogą organizacjom
realizować zlecenia zrównoważonego rozwoju bez strat operacyjnych,
finansowych i kapitału ludzkiego.
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DO ROKU 2026 ROCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE
NA ENERGIĘ MOŻE
OSIĄGNĄĆ NAWET
15 GIGAWATÓW
Raport zawiera listę
udokumentowanych
korzyści z magazynowania
energii w celu uniknięcia
przerw w przekazywaniu
i dystrybucji energii.

Technologia 5G przyniesie
rewolucyjne zmiany
jakościowe w sieciach
bezprzewodowych
Z raportu wynika, że w przyszłości publiczna sieć bezprzewodowa będzie wszechobecnym standardem.

A jak to wygląda w Polsce?

Dane pochodzą z raportu RWE Polska
z 2015 roku pt. „SCENARIUSZE ROZWOJU
TECHNOLOGII NA POLSKIM RYNKU ENERGII
DO 2050 ROKU”.

Fotowoltalika to przyszłość
Do 2020 roku spadające ceny modułów wpłyną na poprawę
opłacalności rozproszonej fotowoltaiki. Eksperci RWE prognozują że instalacje fotowlotaiczne w Polsce w roku 2050 będą
produkować rocznie 25 TWh.

OZE coraz bardziej opłacalne
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Smart metering lekiem na obciążenia energii
W Polsce wdrożenie smart meteringu i inteligentnego bilansowania lokalnego może przynieść obniżenie popytu i wyrównywanie szczytowych obciążeń na poziomie nawet 5 GW.

Czy jesteśmy gotowi na elektryczne samochody?
Rozpowszechnienie silników elektrycznych w samochodach
zwiększy zapotrzebowanie na energię elektryczną, obniżając
jednocześnie zależność Polski od importu tradycyjnych paliw.
W najbliższych latach w Polsce będzie rozwijał się obszar
e-mobility.

Wzrost zużycia energii przez samochody elektryczne
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źródło: Eksperci RWE
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Czy wiesz, że?

Polska na tle innych gospodarek europejskich nie wypada zbyt
dobrze w zakresie transformacji i modernizacji energetyki.

W Niemczech i innych krajach
Europy przedsiębiorcy o wiele
częściej negocjują standardy
zakupu energii.

W Polsce nadal ponad 85% energii produkowanej jest z węgla.
Przestarzałe elektrownie generują wysokie koszty produkcji,
które zamiast maleć są coraz większe m. in. ze względu na
rosnące ceny uprawnień do emisji.

85%
Sieci dystrybucyjne energii elektrycznej w Polsce są stare
i niewydolne. Polskie firmy rocznie doświadczają ok. 17 razy
więcej przerw w dostawie energii elektrycznej w porównaniu
z firmami niemieckimi. Mówią o tym wartości wskaźników
SAIDI (łączny roczny czas trwania przerw w dostawie energii)
i SAIFI (ilość włączeń zasilania w roku).

17 razy więcej przerw niż w Niemczech

01/08/18

01/01/16

źródło: E&C Consultants

DE

Cal 19
Cal 20
Cal 21
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Bez wsparcia technologii cyfrowych rozwój energetyki rozproszonej i elektromobilności będzie bardzo kosztowny w Polsce.
Poniższe badania autorstwa analityków Polskiego Towarzystwa
Przesyłu i Rozdziału Energii pokazują stan polskiej energetyki
w roku 2011.

W Polsce doświadczamy najwięcej przerw
w dostawie energii w całej UE
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Wskaźniki SAIDI dla wybranych krajów UE w latach 2011–2013. Wskaźniki obliczone jako suma
przerw planowanych i nieplanowanych (z uwzględnieniem przerw katastrofalnych)
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Wskaźniki SAIFI dla wybranych krajów UE w latach 2011–2013. Wskaźniki obliczone jako suma
przerw planowanych i nieplanowanych (z uwzględnieniem przerw katastrofalnych)
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Źródło: Analitycy Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii

SAIFI [wył/rok]

6

Stopień dekapitalizacji

W Polsce infrastruktura energetyczna jest zużyta

51%

sieci
przesyłowe

59%

63%

sieci
dystrybucyjne

ciepłownictwo

73%

elektrownie

Źródło: Analitycy Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii

Zbadane zjawiska stawiają polskich przedsiębiorców w bardzo
niekomfortowej sytuacji. To oni pokrywają rosnące rachunki za
energię i ponoszą straty wynikające z niskiej jakości zasilania
i przerw w dostawach energii.

Linie średniego napięcia

Stacje transformatorowe średniego napięcia

88 753 km

95 131 sztuk

Transformatory średniego napięcia

Linie niskiego napięcia

59 465 sztuk

144 470 km
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Bariery i szanse rozwoju smart meteringu w Polsce

W Polsce mamy 16,5 mln liczników energii elektrycznej, z czego
ok. 7% to liczniki przygotowane do świadczenia usług smart
meteringu.
Polska jest na szarym końcu listy krajów Europy, w których
koncerny energetyczne nie wdrożyły systemów inteligentnego pomiaru zużycia i produkcji energii elektrycznej. Brak
tego typu rozwiązań potęguje chaos operacyjny koncernów
energetycznych.

Co to oznacza?

Klient wyposażony przez Operatora
Systemu Dystrybucyjnego w inteligentny
licznik energii NIE JEST BENEFICJENTEM
tej technologii, ponieważ nie ma bieżącego podglądu w dane operatora i przez to
nie ma świadomości i możliwości ograniczania kosztów.
Klient nie ma wglądu w dane zbierane
przez inteligentny system opomiarowania zainstalowany w Jego obiekcie przez
Operatora Energetycznego. Chociaż
Operatorzy coraz częściej reklamują się
pod hasłem „Damy Ci dostęp do danych
pomiarowych”, w praktyce to zawsze
oznacza bardzo ograniczony dostęp do
danych, które nie mogą być podstawą do
wdrażania przez Klienta polityki kontroli
i obniżania kosztów energii.
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Dodatkową barierą jest brak zatrudnionych
ekspertów po stronie Klienta, którzy byliby
w stanie budować skutecznie strategie
zwiększania efektywności energetycznej.
Dlatego na świecie bardzo szybko popularyzują się usługi smart meteringu świadczone
dla Odbiorców Energii (Klientów koncernów
energetycznych) przez niezależne firmy.
W Polsce pojawiają się firmy, które proponują
usługi polegające na montażu na licznik Operatora nakładki sczytującej impulsy świetlne,
których ilość odpowiada ilości energii konsumowanej przez danego Klienta. Takie rozwiązanie ma dwie wady: po pierwsze Operator
Systemu Dystrybucyjnego jest właścicielem
licznika, więc może w każdej chwili (i robi to)
nakazać usuniecie „ciała obcego” z licznika,
po drugie, tak prowadzone pomiary niosą za
sobą ubogie dane pomiarowe.

Czy wiesz, że?

Natomiast Klient, który skorzysta z profesjonalnych usług
monitoringu zużycia energii elektrycznej otrzyma urządzenia
umożliwiające pomiary:

Korzystając z usługi monitoringu zużycia energii elektrycznej
możesz zredukować wydatki
nawet o 40%.

Dwukierunkowy pomiar energii czynnej

Szyfrowanie TLS 2.0 I AES256

Czterokwadrantowy pomiar energii biernej

Port RS 485 (zarzadzanie pracą i odczyt
parametrów folowników OZE i energy
storage)

Rejestracja energii w dowolnej liczbie stref
Modem Ublox 2G/3G/LTE
Pomiar napięcia, prądu, mocy chwilowych
i mocy maksymalnych 1-minutowy
Odporność na działanie zewnętrznego pola
magnetycznego
Obsługa styczników pozwalających na
rozłączenie toru prądowego
Rozbudowana rejestracja zdarzeń
Funkcja ogranicznika mocy

Protokół komunikacyjny Jason 2.0

Natychmiastowe wysyłanie informacji
o zdarzeniach zdefiniowanych jako alarmowe (opcja będzie realizowana poprzez
kanał USSD w środowisku API OPL)
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A co zyskuje klient oferty „Energia pod kontrolą”?

Decydując się na współpracę z nami, Klient otrzymuje:
Jak wygląda montaż?
Prosto i nieinwazyjnie, a dokładnie tak:
Dostęp do danych pomiarowych online
z dwuminutowym opóźnieniem.
Raporty w formatach API/HTML/PDF/
CSV/Excel
Dedykowany zespół analityków w Centrum
Zarzadzania Siecią (CZS) Teraz Energia
i Agentów Energetycznych w terenie
(opcja). Analizują oni umowy zakupowe,
procedury utrzymania infrastruktury, sposób konfiguracji i działania infrastruktury
energochłonnej, profile zużycia, parametry
jakościowe i ilościowe na potrzeby optymalizacji i podnoszenia efektywności energetycznej i rentowności organizacji Klienta.

1
2

3
Czy wiesz, że?
Bycie eko daje przedsiębiorcy
większe możliwości na rynku
europejskim. A przez to
przyczynia się do rozwoju firmy
i pomnażaniu zysków.
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Na początku montujemy autorskie, nowoczesne
urządzenie telemetryczno-sterujące w punktach
poboru energii elektrycznej i/lub innych mediów
energetycznych (woda, gaz, ciepło systemowe).
Montaż w danej lokalizacji nie przekroczy 4 godzin.
Nie będziemy ingerować w przyłącze energetyczne i istniejący licznik energii elektrycznej, będące
własnością zakładu energetycznego. Montaż
urządzeń telemetryczno-sterujących i parametrów
jakościowych zasilania polegać będzie na bezinwazyjnym przyłączeniu przekładników prądowych
na przewody zasilające obiekt, po stronie niskiego
napięcia. Przekładniki będą podłączone kablami
niskiego napięcia z Modułem.
Alokujemy po 6 terminali telemetryczno-sterujących na każdą lokalizację Klienta. Dokonujemy
montażu, lokacji, relokacji i demontażu w zależności od bieżących potrzeb pomiarowych. Liczba
modułów telemetryczno-sterujących waha się
między 2–6 per lokalizacja.

Co mierzymy?
Dokonujemy pomiarów zużycia energii elektrycznej i cieplnej w trybie ciągłym (365/24) za pośrednictwem Modułów.
Pomiar odbywa się niezależnie na każdej fazie.
Mierzymy:

Czy wiesz, że?
Pomożemy wyszkolić Twoich
pracowników w zakresie
mądrego zarządzania energią
w przedsiębiorstwie.

energię czynną i bierną (produkowaną,
konsumowaną i magazynowaną)

napięcia fazowe

częstotliwość zasilania

energię cieplną

temperaturę, wilgotność i CO2
w pomieszczeniach

Pomagamy rozwijać Twoją firmę i być bardziej eko
Optymalizacja użycia energii to dopiero początek. Pomożemy
Ci postawić odważniejsze kroki w tworzeniu bardziej
zoptymalizowanej, niezależnej i ekologicznej strategii
energetycznej Twojego przedsiębiorstwa.
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Jakie dostaniesz dane?
Oferujemy kompleksową analizę i precyzyjne rekomendacje dotyczące użycia energii w Twoim przedsiębiorstwie, a konkretnie:
Indywidualne konto w portalu
www.elektrowniapolska.pl w celu umożliwienia Klientowi samodzielnej kontroli,
analizy i kopiowania danych.
Transfer danych pomiarowych Klienta do
serwera centralnego odbywa się co minutę
przy tym zapewniamy dokładne informacje
dotyczącej profilu zużycia energii.
Analizę zarejestrowanych danych pod
kątem wprowadzenia optymalizacji zużycia
energii elektrycznej.

Wskazywanie jałowych biegów odbiorników energii
elektrycznej, np. oświetlenie i wentylacja nieużywanych pomieszczeń.

SMS

Alarmowanie wskazanych osób (SMS, email)
o przekroczeniu mocy umownej lub wzroście zużycia
energii.
Szybkie reagowanie na nieplanowane zapady zasilania tak, aby zawsze minimalizować potencjalne
straty operacyjne i uszkodzenia urządzeń.
Dokumentowanie profili mocy biernej oraz dobór
i regulacja kompensatorów mocy biernej.

Adaptację pracy urządzeń oraz zmiany
działania grafiku działania urządzeń pod
kątem osiągniecia oszczędności.
Raporty profili zużycia energii elektrycznej
i listy rekomendacji optymalizujących nie
rzadziej niż raz na miesiąc w formie elektronicznej (format PDF i Excel).
Sterowanie urządzeniami (odbiornikami
prądu) po uzgodnieniu tego z Klientem.
Identyfikację odbiorników zużywających
za dużo energii elektrycznej, np. na skutek
awarii, złego użycia i niepoprawnie przeprowadzonych prac serwisowych.
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Przygotowanie i segmentacja profili zużycia energii,
by optymalizować ceny zakupu energii elektrycznej.
Tworzenie zestawień benchamarkowych pozwalających na porównywanie efektywności wybranych
obiektów, grup obiektów i odbiorników.
Prowadzenie przez Agentów Energetycznych
Dostawcy regularnych fizycznych inspekcji w obiektach Klienta, by pozyskiwać dodatkowe dane do
analiz energochłonności przedsiębiorstwa.
Przechowywania i wykonywania kopii zapasowych
danych pomiarowych przez 5 lat od ich pobrania
z urządzeń pomiarowych.

Udzielimy Ci wsparcia w:
Tworzeniu polityki, procedur i dobrych praktyk w zakresie efektywności energetycznej.
Inwestycji w energooszczędne odbiorniki
energii np. wymiany oświetlenia na
LED-owe, a następnie weryfikowanie
online rzeczywistych parametrów zakupionych odbiorników w celu realizacji postanowień gwarancyjnych
Wymiarowaniu wielkości instalacji fotowoltaicznych optymalnych dla uzyskania
największych korzyści ekonomicznych,
a następnie monitoring pracy i weryfikacja
produktywności pod kątem parametrów
umownych.

Wsparcia procesu edukacji pracowników
w zakresie działań zwiększających efektywność energetyczną i świadomość
środowiskową.
Pozyskiwaniu białych certyfikatów.
Edukowania kierownictwa w zakresie
trendów technologicznych, regulacyjnych
i prawnych oraz zakupu, produkcji lokalnej
i użycia mediów energetycznych.

Uwarunkowania Prawne
Do czego masz prawo uruchamiając usługę?
Na co potrzebujesz zgody?
Do jakich działań wymagana jest licencja?
Nasze urządzenia pomiarowe spełniają następujące normy
techniczne:
European Directives:
Norm zharmonizowanych i/lub norm IEC:
Harmonised standarda and/or IEC standards:
Norm krajowych i/lub dokumentacji technicznych:
National standards and/or technical specification:

Wszystkie urządzenia montowane u Klienta będą zainstalowane za licznikiem energii elektrycznej dostarczonym przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Urządzenia będą montowane
w ramach prywatnej, wewnętrznej sieci elektrycznej, która jest
własnością Klienta.

2004/22/WE
EN 50470 – 1:2006
EN 50470 – 3:2006
OIML R46 CD3
PN – EN 50470-1:2008
PN – EN 50470-3:2009

Oznacza to że Operator Systemu Dystrybucyjnego nie będzie
miał prawa ani możliwości ingerowania w sposób i zakres
montażu. Nie będzie miał również prawa dostępu do danych
pomiarowych oraz analiz i raportów generowanych na podstawie danych pomiarowych.

21

Energia pod kontrolą — krok po kroku

5
Zaszyfrowane dane o zużyciu
energii są wysyłane przez sieć
GSM do centralnego serwera.

1
Montujemy polskie, nowoczesne
urządzenia telemetryczno-sterujące
na przewody zasilające obiekt
(woda, gaz, ciepło systemowe).
Nazywamy je modułami. Ich ilość
waha się od 2 do 6.

4

2

Nie wymuszamy czasowego
wyłączania zasilania wody, gazu
czy ciepła systemowego. Nie
tniemy ani nie nawiercamy rur.

Moduł to skrzynka wykonana
z plastiku ABS, wodoodporna
(IP65) o wymiarach nie przekraczających 10 × 17 × 17 cm.

3
Montaż zajmie mniej
niż 180 minut.
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8

6

7

Serwer ulokowany jest
w komercyjnym cenrum
przetwarzania danych
firmy Hector.

Dane traktowane są jak dane
bankowe, z zachowaniem
najwyższego poziomu bezpieczeństwa i ciągłości dostępu.

Co minutę, przez całą dobę,
przez cały rok, nasz system
informatyczny przetwarza
automatycznie dane
w dziesiątki cennych
raportów.

9
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365

Na podstawie raportów, analitycy
i inżynierowie przeprowadzają działania optymalizacyjne 24 godziny
na dobę przez cały rok.

ISO 5

0001

11
W ramach współpracy możliwe
jest też kompleksowe wdrożenie
Systemu Zarządzania Energią
zgodnego z normą ISO 50001.

SMS

10
Gdy zauważymy, że w firmie wzrasta zużycie energii lub wystąpi
inna anomalia, Klient od razu
jest informowany o tym
przez SMS, email lub
telefonicznie.
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Jak pomogliśmy już przedsiębiorcom

Głodne Energii Lodówki
U jednego z naszych Klientów – właściciela małej sieci sklepów
spożywczych, zmierzyliśmy zużycie energii elektrycznej w układach chłodzenia (ekspozycyjne regały chłodnicze i ekspozycyjne lady mroźnicze). Dokonaliśmy również skorelowania ilości
zużywanej energii z pogodą i obrotem artykułami z lodówek
oraz zamrażarek w sklepie. W ciągu dwóch tygodni wykazaliśmy, że różnice w zużyciu energii pomiędzy sklepami sięgają
aż 40%. Jak to możliwe? Powodem były:
słabe uszczelki w ladach mroźniczych
błędy w serwisie urządzeń
zły odczyt temperatur: uszkodzenie termometrów,
oszronienie, zła lokalizacja termometrów)
stare urządzenia
Czasem tak nieistotne z pozoru niedopatrzenia mogą przedsiębiorcę wiele kosztować.

Kopalnia Kryptowalut
W firmie produkującej elektronikę wprowadzaliśmy rozwiązania, które miały pomóc zoptymalizować koszty pomiędzy
liniami produkcyjnymi. W czasie wdrażania systemu odkryliśmy piracką instalację komputerowych kart graficznych
na potrzeby kopania krypto walut! Instalacja konsumowała
energię elektryczną o wartości aż 5 tys. PLN miesięcznie.
Karty graficzne były ukryte w obudowach dysków twardych
tak, aby osoba wchodząca do serwerowni niczego nie podejrzewała. Na szczęście, pomiaru energii nic nie oszuka.
Chytry Piec
Nasz Klient-Restaurator zamówił opomiarowanie dużych odbiorników energii: pieca konwekcyjno-parowego,
kuchni elektrycznej, frytkownicy, wentylacji, klimatyzacja
i oświetlenia. Impulsem do wdrożenia systemu był zakup
używanego pieca konwekcyjno-parowego. Urządzenie jest
drogie (60 tys. PLN), dlatego kupienie używanego, w dobrym stanie za 25 tys. PLN wydawało się być dobrą decyzją.
Jednak po miesiącu używania pieca, rachunek za energię
wzrósł aż o 5 tys. PLN!
Okazało się, że w piecu jest zwarta jedna grzałka i piec podłączony do gniazdka pobierał cały czas energię „na pusto”.
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Zreformowana Szkoła
Pewna firma wyposażyła cztery szkoły w instalacje fotowoltaiczne.
Każda otrzymała instalację o mocy 20 kW. Łącznie produkować miały
80 MWh energii elektrycznej rocznie o wartości ok 40 tys. PLN.
Po roku pracy systemów fotowoltaicznych gmina zaczęła korzystać
z naszych usług. Na początku uruchomiliśmy monitoring parametrów pracy systemów fotowoltaicznych, które były zainstalowane rok
wcześniej.
Okazało się, że systemy do zarządzania pracą instalacji (falowniki)
zostały źle skonfigurowane na początku pracy. Przez to cały proces
był nieproduktywny. Dodatkowo na podstawie pomiarów wykryliśmy
wady fabryczne występujące w co czwartym panelu.
Straty ekonomiczne (niższe oszczędności) wyniosły w pierwszym
roku aż 12 tys. PLN , a w ciągu 25 lat wyniosłyby aż 300 tys. PLN!
Dzięki naszemu systemowi wykryliśmy wady, naprawiliśmy błędy
i wyegzekwowaliśmy wymianę paneli na nowe.
Oszczędności już w Pierwszych Trzech
Miesiącach
W ciągu pierwszych trzech miesięcy świadczenia
usług w fabryce obróbki stali, udało nam się:
wprowadzić system ewidencji zapadów
zasilania i jakości zasilania (wdrożenie
systemu pozwoliło na rozpoczęcie negocjacji
z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego
w celu wymuszenia inwestycji poprawiających jakość zasilania)
skrócenie o 75% czasu przywracania zdolności produkcyjnych po zapadach zasilania
10% obniżenie kosztów zakupu energii
5% obniżenie wolumenu zużywanej energii

Intensywne Suszenie
Firma państwowa posiadająca wiele oddziałów terenowych skorzystała z naszych usług. Pomiary zużycia energii wykazały dziwne
anomalie w poborze energii elektrycznej. Był to wrzesień. Po analizie
danych pomiarowych podjęliśmy decyzję o wysłaniu analityka na
wizję lokalną. Na miejscu okazało się, że pracownicy suszą grzyby na
trzech dużych elektrycznych piecach akumulacyjnym, każdy o mocy
8 kW. Ponadto, żeby nie było duszno i zbyt gorąco, w budynku cały
czas były otwarte okna. W jednej lokalizacji miesięczny koszt suszenia grzybów wyniósł ok. 3 tysięcy złotych.

A przez pierwsze trzy miesiące współpracy ze
szkółką sadowniczą, osiągnęliśmy:
90% obniżenie kosztów energii biernej
20% obniżenie kosztów zakupu energii
elektrycznej
wdrożenie monitoringu pracy nawadniania
i przez to 10% obniżenie strat w sadzonkach
ze względu na awarie systemu nawadniania
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Nasza przyszłość to podążanie za trendami

1

Efektywna wentylacja
w pomieszczeniu to zdrowie

W biurowcach 70% central wentylacyjnych „przewentylowuje” pomieszczenia wtłaczając do nich zbyt dużo powietrza z zewnątrz, które często jest
zanieczyszczone. Większość biurowców mieści się przy ruchliwych ulicach,
więc wpadające powietrze ma wysoką
zawartość spalin oraz zanieczyszczeń.
To może doprowadzić do rozwinięcia
się nowotworów układu oddechowego.
Zastosowanie inteligentnego, rozproszonego pomiaru stężenia CO2
w powietrzu pozwoli na znaczące
ograniczenie czasu pracy systemów
wentylacyjnych. To zapobiegnie „przewentylowywaniu” pomieszczeń, przez
co przedostanie się mniej zanieczyszczeń z zewnątrz.
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2

Nowcasting i dokładniejsze
szacowanie cen energii

Pogoda ma bezpośredni wpływ na stan
systemu elektroenergetycznego: produktywność OZE, produktywność elektrowni
konwencjonalnych i systemy chłodzenia.
Dlatego rozwijamy unikalne kompetencje
w dziedzinie nowcastingu. Nowcasting
pogodowy to prognoza ultra krótkoterminowa, 15-240 minutowa oparta na high-frequency data pochodzących z satelity
Eumestat, stacji pogodowych i kamer na
stacjach bazowych ORANGE POLSKA oraz
czujnikach promieniowania w instalacjach
fotowoltaicznych.
Nowcasting będzie oparty o algorytmy
rozpoznawania wielowymiarowych obrazów satelitarnych (AI), celem wykrywania
istniejących chmur, ich kierunku/tempa
przemieszczania, komórek burzowych i dynamiki zmian frontów atmosferycznych.
Nasze usługi prognostyczne z zakresu cen
energii będziemy oferować firmom handlującym energią. Rozliczanie odbywać się
będzie w formule success fee jako procent
od wolumenu energii kupowanej i sprzedawanej przez dany podmiot na Rynku Dnia
Bieżącego lub Spot.

3

Mądre Zarządzanie Popytem to
Zysk dla Klienta

Wyłączanie lub ograniczanie mocy urządzeń w zamian za gratyfikacje ze strony
dostawcy energii (program DSR) staje się
coraz bardziej popularną praktyką.
Do naszego algorytmu estymowania możliwej redukcji użycia energii wprowadzimy
wiele parametrów statycznych i dynamicznych, aby zaproponować naszym użytkownikom najbardziej optymalne kosztowo
rozwiązania.

4

Zwiększenie
roli AI

Razem z zespołem wybitnych polskich
matematyków i fizyków pracujemy nad
zaawansowanym algorytmami sztucznej
inteligencji, które pomogą nam skutecznie
estymować ceny energii.
Automatyzacja handlu energią elektryczną stanie się wkrótce bardzo gorącym
tematem. Zamierzamy na tym skorzystać. Podobnie jak pod koniec lat 80-tych
XX wieku w USA eksplodował biznes
automatyzacji transakcji giełdowych, teraz
nadchodzi czas dla rynków energetycznych.
Chcemy powtórzyć sukces firmy Prediction
Company, która zrewolucjonizowała rynek
automatycznego handlu na rynkach kapitałowych w USA w latach 90-tych XX wieku.

5

Magazynowanie energii
to wymóg czasów

W ramach budowania infrastruktury energetycznej Teraz Energia planuje wprowadzić:
bateryjne magazyny energii
elektrycznej
magazyny chłodu
inteligentne agregaty prądotwórcze
na potrzeby rynku EV, DSR, APC
i arbitrażu cenowego

By spełnić nasza ambitne założenia,
Teraz Energia zaprasza do kooperacji
liderów polskiej innowacji. Nawiązaliśmy strategiczną współpracę z zespołem profesora Andrzeja Czerwińskiego
z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, który posiada międzynarodowe patenty w zakresie technologii
CLAB (magazyny energii węglowo-ołowiowe – technologia uważana za
bardziej efektywną od promowanych
przez Hitachi rozwiązań dla pierwszego
wielkoskalowego magazynu dla Energa
i PSE Operator).
Zawarliśmy już wstępną umowę na
zakup przez Teraz Energia licencji na
technologię zespołu profesora Czerwińskiego w celu rozpoczęcia produkcji
własnych baterii o niespotykanych parametrach price/performance, w 100%
niepalnych, odpornych na ujemne
temperatury i recyklingowalne.
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Kim jesteśmy?

HANDEN to spółka sprzedająca gaz i energię od ponad 10 lat.
Jako prywatny sprzedawca gazu ziemnego funkcjonujemy na
terenie całego kraju. Nasze działania skupiają się na bezpiecznym i korzystnym dostarczaniu gazu i prądu małym oraz
średnim przedsiębiorstwom.

Firmy HANDEN i TERAZ ENERGIA łączy partnerstwo biznesowe. ENERGIA POD KONTROLĄ to nazwa pakietu usług
oferowanych wspólnie przez HANDEN i TERAZ ENERGIA. Są to
nowoczesne usługi klasy Digitalizacji Energetyki kierowane do
przedsiębiorstw i Klientów instytucjonalnych.

HANDEN poza sprzedażą gazu i energii ciągle wzbogaca ofertę
o innowacyjne usługi związane z trendami w energetyce:
smart metering, mikrogeneracja i odnawialne źródła energii,
magazynowanie energii, smart grids i eklektromobilność.

Niniejszy materiał został przygotowany przez ekspertów z firm
Handen i TERAZ ENERGIA jest objęty prawami autorskimi.

Spółka TERAZ ENERGIA działa od 2013 roku i jest w 100%
spółką polską. Tworzymy zespół inżynierów energetyków,
elektroników, informatyków, mechaników i ekonomistów.
Działamy na rynku usług związanych z efektywnością energetyczną, zarządzaniem rozproszoną generacją, konsumpcją
i magazynowaniem energii elektrycznej i cieplnej.

Kontakt
Jeśli jesteś zainteresowany rozmową na temat oferty
„Energia pod kontrolą”, skontaktuj się z nami:
HANDEN Sp. z o.o.
Domaniewska 37
02-672 Warszawa
tel.: 48 221134165
e-mail: handen@handen.pl

