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Sytuacja początkowa 
Budynek Wydziału Przedsiębiorstw i Zatrudnienia jest siedzibą 
Głównej Dyrekcji Energii, Kopalni i Bezpieczeństwa Przemysło-
wego, Katalońskiego Instytutu Energii (ICAEN) oraz Kataloń-
skiej Agencji ds. Konsumpcji, i charakteryzował się rocznym 
zużyciem 1 535 650 kWh, przy rocznych kosztach energii elek-
trycznej wynoszących 153 565 €, poza kosztami za zakontrak-
towaną moc w wysokości 24 300 € rocznie. Kierownictwo 
budynku wyznaczyło jako priorytet poprawę wydajności ener-
getycznej instalacji w celu zmniejszenia średniego poboru 
energii, wynoszącego 127 790 kWh miesięcznie.

Główne koszty za energię elektryczną związane były z klimaty-
zacją (36%) i oświetleniem (25%). Wielkości poboru ulegały 
wahaniom ze względu na zwyczajowe godziny pracy w biurach, 

chociaż - jak przekonamy się - były bardziej zmienne niż 
powinny być. Brakowało planowania w zakresie poboru energii, 
a także możliwości porównania z poprzednimi miesiącami i 
latami. Wspomniany budynek był objęty postanowieniami decyzji 
rządu Katalonii zawartej w programie oszczędności i wydajności 
energetycznej z lipca 2007 i sierpnia 2011, w zakresie koniecz-
ności wykonania audytów energetycznych we wszystkich 
budynkach i biurach rządowych o rocznym zużyciu energii 
przekraczającym 200 000 kWh.

Cele 
Głównym celem była optymalizacja zużycia energii w budynku, a 
w konsekwencji - zmniejszenie kosztów. Jednak Wydział 
Przedsiębiorstw i Zatrudnienia przekroczył zakres nałożonego 

Budynki administracji 
publicznej
PROJEKT
Poprawa wydajności energetycz-
nej w budynku administracji pu-
blicznej

SEKTOR 
Administracja publiczna

KLIENT
Kataloński Instytut Energii Instituto 
Catalán de la Energía (ICAEN)

Ważne dane
Współczynnik energetyczny

Najistotniejsze wyniki

OSZCZĘDNOŚĆ
34 552 € rocznie
(22,5% wartości faktury za energię)

INWESTYCJA
17 936 €

OKRES AMORTYZACJI
6,2 miesiąca

“Integralny system pomiaru i kontroli umożliwił 
zaoszczędzenie 34 552 € na fakturze za energię 
elektryczną w pierwszym roku. Dodatkowo osiągnięto 
lepszy nadzór nad parametrami energetycznymi, a 
budynek stał się bardziej zrównoważony 
środowiskowo”.

CVM-MINI

Analizator  
sieci elektrycznych

 – Software PowerStudio

CVMk2

Trójfazowy analizator 
sieci elektrycznych

34 552 €
Oszczędność

ROCZNIE

Podziękowania
Dziękujemy za współpracę ICAEN, Wydziałowi Przedsię-
biorstw i Zatrudnienia Rządu Katalonii.



www.circutor.com

obowiązku, podejmując się:
 � Polepszenia wykorzystania energii elektrycznej, 
 � Zmniejszenia, kontrolowania i usystematyzowania we-
wnętrznych poborów energii,

 � Nadzorowania i kontroli parametrów fakturowania energii 
elektrycznej w celu symulacji naliczania należności za 
energię elektryczną i zaplanowania wydatków,

 � Poznania rzeczywistego poboru energii w różnych okresach 
czasu, aby wybrać odpowiedniego dystrybutora i taryfę 
opłat za energię elektryczną.

W tym celu wykorzystał dane i analizy dostarczone przez 
urządzenia i program do zarządzania energią PowerStu-
dio SCADA firmy CIRCUTOR.

Rozwiązanie
Do celów projektu zainstalowano analizatory sieci elektrycznych 
z komunikacją CVM firmy CIRCUTOR w poszczególnych 
punktach instalacji, aby w ten sposób poznać bilans wewnętrz-
nych poborów energii w budynku i aby móc obserwować 
ewolucję, morfologię i rozłożenie w czasie poborów energii.
Optymalizacja przebiegła w trzech etapach:
1. Pomiar za pomocą analizatorów sieciowych typu CVM: 
CVMk2 w przyłączu ogólnym i CVMs MINI MC na każdym 
piętrze, a także w przypadku systemów ogólnych, parteru i 
piwnicy oraz w przypadku ogólnego systemu klimatyzacji w 
budynku, systemów UPS sprzętu informatycznego oraz systemu 
klimatyzacji systemu informatycznego. Każdy analizator był 
wyposażony w przekładniki prądowe oraz w system transmisji 
szeregowej RS485 w celu przekazania informacji o zużytej 
energii.
2. Rozwój spersonalizowanej aplikacji do zarządzania 
energią w oparciu o aplikację PowerStudio SCADA, umożliwia-
jącej obliczanie, wyświetlanie i opracowanie odpowiednich 
raportów.
3. Optymalizacja w trzech obszarach, w oparciu o zebrane 
dane: polepszenie zarządzania oświetleniem, maszynami, 
które pozostawały włączone, i klimatyzacją.
Z tego względu, dzięki systemowi pomiaru energii, zauważono, 
że wartości poboru energii elektrycznej w weekendy były w 
sposób nieuzasadniony wysokie. Dlatego wykonano następujące 
pomiary:
 ·Wyłączenie systemu klimatyzacji.
 ·Kontrola maszyn, które nie pracują w weekendy.
 ·Kontrola działania niepotrzebnych lamp.

Korekta braku zgodności między krzywą poboru energii i 
okresem czasu, w którym budynek jest zajęty. Zastosowano 
rozwiązanie:
 ·Zmniejszenie liczby zapalonych lamp podczas obchodów 
strażników oraz zaprogramowanie kaskadowego wyłączania o 
godz. 20.00, 22.00 i 24.00, w celu uniknięcia pozostawienia 
zapalonych lamp przez całą noc. 
 ·Dokonanie przeglądu i wyłączenia maszyn, które pozostały 
włączone. 
 ·Poprzez ponowne rozplanowanie i zmianę czasu pracy 
urządzeń klimatyzacyjnych.

 › Ekran początkowy
Ekran początkowy pokazuje chwilowe wartości mocy we 
wszystkich punktach pomiarowych, a także współczynnik 
kW/m2. Ten ekran umożliwia dostęp do poszczególnych 
ekranów aplikacji.

 › Raport symulacji 
faktury za energię 
elektryczną

 W funkcji taryfy 
dostępowej, budynek 
może symulować swoją 
fakturę za energię 
elektryczną z 
uwzględnieniem 
zmierzonych pomiarów i 
zdefiniowanych 
parametrów obliczania.

 › Ekran tygodniowego raportu energetycznego
 Ekran tygodniowego raportu energetycznego pokazuje całkowity 

pobór w każdym punkcie pomiarowym, a także współczynnik 
energetyczny budynku zgodnie z normami CTE-IDEA.

Wyniki
W wyniku zastosowania zespołu środków, zmniejszono o 20% 
zużycie energii elektrycznej w latach 2012-2013, przy całkowitej 
oszczędności na fakturze za energię elektryczną, wynoszącej 
22,5% (34 552 €) w 2013 roku.
Dzięki wdrożeniu systemu zarządzania i zastosowaniu środków 
naprawczych, uzyskano następujące rezultaty:
 � Wykrycie poborów energii charakteryzujących się małą 
wydajnością oraz zastosowanie środków naprawczych.

 � Zaksięgowanie oszczędności uzyskanych dzięki przedsięwzię-
tym środkom.

 � Ocena amortyzacji zrealizowanych inwestycji.
 � Zastosowanie kryteriów ciągłej oceny i optymalizacji.

 � Kontrolowanie i udoskonalanie prac z zakresu obsługi.»
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