
70 ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 11/2014

PREZENTACJE

Sposób na rachunek bez kar
Dzięki pracy zespołu „Energy Team / Zarządzanie Energetyczne” 

firma Astat stała się rozpoznawalna na  rynku systemów 
monitoringu energii i  mediów. Doświadczenia z  wykonanych 

instalacji w  połączeniu z  fachową wiedzą pozwoliły rozwinąć 
usługi: instalowania systemów monitoringu i  bilansowania kosztów 

zużycia energii, wykonywania pomiarów mających na  celu 
dobranie kompensatorów mocy biernej oraz wypożyczenia urządzeń 

pomiarowych.

Rysunek 1. Rachunek za energię elektryczną z wyszczególnionymi karami za brak kompensacji mocy bierne

Pierwszy krok to weryfikowanie rachun-
ku za energię elektryczną i sprawdzenie czy 
przy wpisach:

• „Rozliczenie energii biernej”,
• „EBI” i „EBC”,
• „Za energię bierną”,
• „Opłata za ponadumowny pobór energii 

biernej”,
pojawia się jakakolwiek kwota –  jest 

to opłata karna, której możemy uniknąć.
Na  rysunku 1 zamieszczono typowy 

rachunek za energię elektryczną z  wyróż-
nionymi karami za moc bierną. W wypadku 
stwierdzenia nieprawidłowości spowodowa-
nych brakiem kompensacji mocy biernej pro-
ponujemy kompleksowe rozwiązanie proble-
mu poprzez:

• wykonanie i analizę pomiaru,
• dobór właściwej baterii kondensatorów 

oraz jej dostawę,
• usługę montażu na obiekcie.

Przykładowe obwody kompensacji mocy 
biernej pokazano na fotografii 2. 

W  wypadku stwierdzenia nieprawidło-
wości spowodowanych niewłaściwym dzia-

Trend związany z oszczędnością energii oraz 
pozytywna ocena klientów na  przestrzeni 
ostatnich dwóch lat wymusiła rozszerzenie 
zakresu usług świadczonych przez firmę 
Astat o  związane z  wykonywaniem projek-
tów, montażem i  rewitalizacją kompensato-
rów mocy biernej.

Zaufanie, którym obdarzyli nas nasi 
klienci oraz dobra wewnętrzna współpraca 
z działami „Pomiarów Jakości Sieci” i „KBR” 
przełożyły się na bezpośrednie zaangażowa-
nie się zespołu „Energy Team / Zarządzanie 
Energetyczne” w realizowanie takiej usługi.

W  czasie wykonywania własnych pro-
jektów bardzo często spotykamy się z prob-
lemami dotyczącymi utrzymania prawidło-
wego współczynnika mocy tg(phi) / cos(phi) 
zgłaszanymi przez inwestorów lub wykry-
wanymi przez instalowane w ramach syste-
mu bilansowania kosztów urządzenia do re-
jestrowania zużycia energii i  parametrów 
sieci. Głównymi przyczynami tych prob-
lemów są  całkowity brak kompensacji lub 
niewłaściwe działanie istniejących baterii 
kondensatorów.

Dodatkowe informacje:
Astat Sp. z o.o.
tel. 668 325 725, j.jedrzejewski@astat.com.pl
www.astat.com.pl

łaniem istniejących baterii kondensatorów 
proponujemy wykonanie kompleksowej 
diagnostyki popartej pomiarami mającej 
na  celu określenie przyczyn wpływających 
na  utrzymanie właściwego poziomu współ-
czynnika. Najczęściej rozpoznawane, poja-
wiające się u użytkowników problemy to:



71ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 11/2014

lub 14%, co chroni kondensatory przed ich 
przedwczesnym zużyciem się.

Bezpośrednim dostawcą komplekso-
wych rozwiązań jest firma Astat Sp. z o.o.

Jakub Jędrzejewski
Kierownik projektu

ponujemy wymianę poszczególnych części 
na nowe lub dostawę i montaż nowej bate-
rii kondensatorów. W  wypadku stwierdze-
nia dodatkowych problemów związanych 
z  dużą zawartością wyższych harmonicz-
nych proponujemy wymianę baterii konden-
satorów na dławikową, z  zadławieniem 7% 

• niewłaściwy pomiar prądu referencyjnego,
• niewłaściwe poziomy stopni baterii kon-

densatorów do aktualnego zużycia energii 
elektrycznej,

• zły stan aparatury łącznikowej (zabezpie-
czeń i styczników),

• utrata pojemności poszczególnych kon-
densatorów wynikająca z okresu ich użyt-
kowania,

• wpływu harmonicznych na  ich szybsze 
zużycie (w przypadku stosowania bezdła-
wikowych baterii kondesatorów).

Rozwiązaniem proponowanym w  tych 
przypadkach jest w  pierwszej kolejności 
wykonanie przez naszych pracowników re-
witalizacji baterii kondensatorów zamonto-
wanych na  obiekcie poprzez dostosowanie 
mocy baterii i  poziomu poszczególnych 
stopni do aktualnego zapotrzebowania:

• dodanie nowych stopni,
• zmiana poziomu mocy poszczególnych 

stopni,
• wymiana zużytych sekcji kondensato-

rów,
• wymiana zużytych elementów łączni-

kowych (zabezpieczenia, styczniki kom-
pensacyjne),

• w  niektórych wypadkach również wy-
miana okablowania.
W  wypadku zdiagnozowania znaczne-

go zużycia elementów kompensatora pro-
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Fotografia 2. Przykładowa bateria kondensatorów służąca do kompensacji mocy 
biernej


