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• Instalowane  w ostatnim czasie liczniki energii elektrycznej, ciepła oraz 

gazomierze i wodomierze są już najczęściej licznikami elektronicznymi  

z ciekłokrystalicznym wyświetlaczem i zastępują starsze konstrukcje 

liczników oparte o liczydła mechaniczne. 

 

• Określane przez producentów jako liczniki inteligentne (smart) wyposażane są  

w moduły komunikacyjne przystosowane do zdalnej transmisji danych,  

z reguły w technologii GSM/GPRS.  

 

 

W dalszej części obecne możliwości liczników inteligentnych 

przedstawiono w odniesieniu do liczników energii elektrycznej, których 

możliwości pomiarowe i zakres usług są aktualnie najbardziej 

rozbudowane, ale na przedstawione główne cechy i właściwości należy 

patrzyć szerzej, odnosząc je do wszystkich mediów podlegających 

pomiarom rozliczeniowym, co w konsekwencji powinno prowadzić do 

uniwersalnej konstrukcji licznika multi-mediowego.   

Stan istniejący 
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Traktując liczniki energii elektrycznej jako punkt odniesienia można zauważyć, 
że pomiędzy produktami różnych producentów występują różnice w zakresie 

oferowanych możliwości pomiarowych i transmisyjnych, ale w ogólnym 

przypadku można przyjąć, że liczniki elektroniczne energii elektrycznej 

umożliwiają realizację pomiarów i rejestrację następujących wybranych danych 

pomiarowych: 

 

• energii czynnej, biernej i pozornej dla dwukierunkowego przepływu energii 

elektrycznej (pomiar czterokwadrantowy); 

 

• napięć i prądów fazowych,  

 

• mocy czynnej i biernej (w każdej fazie w wersji trójfazowej licznika),  

 

• wyznaczanie całkowitej moc czynnej, biernej i pozornej,  

 

• wyznaczanie współczynnika mocy (również dla każdej z faz w wersji 

trójfazowej licznika). 

Stan istniejący 
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Przykładowe liczniki elektroniczne trójfazowe firm Landis&Gyr i Pozyton  

Stan istniejący 
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Instalowane liczniki elektroniczne wyposażone są z reguły w moduły 

komunikacyjne umożliwiające zdalną transmisję danych pomiarowych (obecnie 

głównie dla pomiarów półpośrednich i pośrednich) w standardzie pakietowej 

transmisji danych GPRS w sieci GSM lub opcjonalnie w ramach sieci telefonii 

stacjonarnej PSTN.  

Oferowane na rynku liczniki elektroniczne, rozumiane już jako liczniki 

inteligentne, wyposażone są w moduły komunikacyjne umożliwiające zdalny 

odczyt danych. Standardowo liczniki wyposażone są w następujące opcje 

interfejsów komunikacyjnych: 

• interfejs optyczny (zgodny z PN-EN 62056-21), 

• interfejs RS485, 

• interfejs pętli prądowej (CLO), 

• w niektórych rozwiązaniach interfejs M-Bus.  

Interfejsy te, po uzgodnieniu z operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD), 

pozwalają na lokalny (dla potrzeb odbiorcy) zdalny odczyt danych pomiarowych 

z wykorzystaniem oferowanych przez producentów liczników specjalizowanych 

urządzeń służących do zdalnego odczytu lub za pomocą programów 

komputerowych instalowanych na komputerach wyposażonych w porty 

komunikacyjne USB.  

Stan istniejący 
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Ostatni ze wspomnianych interfejsów (magistrala M-bus) umożliwia odczyt 

grupy liczników w ramach sieci komunikacyjnej M-bus, stosowany jest  

w obiektach, w których za pomocą liczników dokonuje się pomiaru  zużycia 

energii elektrycznej przez najemców obiektu (duże budynki biurowe, centra 

handlowe).  

 

Standardowo liczniki wyposażana są również w wyjścia stykowe na napięcia od 

12 do 240V AC/DC, umożliwiające sygnalizację zaprogramowanych stanów, np. 

przekroczeń ustalonych mocy. Przewiduje się, że instalowane obecnie liczniki 

inteligentne będą wyposażone w moduł zdalnej transmisji danych dla potrzeb 

OSD również dla pomiarów bezpośrednich, a więc docelowo dla wszystkich 

pomiarów energii elektrycznej podlegających rozliczeniom. 

Stan istniejący 
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Na stronach internetowych grup energetycznych udostępniane są informacje, że 
inteligentny licznik to: 

 

„licznik energii elektrycznej z wbudowanym systemem komunikacji do 
systemu informatycznego , który steruje odczytami energii oraz 

parametrami licznika w zakresie taryf, włączeń, informacji o jakości energii 
oraz ciągłości dostawy. Wykrywa przerwy w dostawie i automatycznie 

informuje o tym fakcie centrum dyspozytorskie”  
 

lub  

 

„licznik inteligentny pozwala na zdalną wymianę informacji pomiędzy 
systemem pomiarowym i przesyłowym” 

Stan istniejący 
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Jako korzyści z zainstalowania liczników inteligentnych wymienia się: 

• poprawę jakości dostaw energii i jakości parametrów energii; 

• ograniczenie zużycia energii - dostosowanie zużycia energii do potrzeb  

i możliwości finansowych gospodarstwa domowego;  

• pełen zakres informacji o zużyciu energii dla końcowego odbiorcy; 

• świadome gospodarowanie energią; 

• brak wizyty inkasenta - licznik automatycznie przekazuje informacje o zużyciu 

energii elektrycznej za danych okres, 

• szybsze usunięcie awarii - licznik przekazuje również informację o awarii sieci 

zasilającej; 
przy czym podawana jest również od razu informacja, że: 

 

„nie ma możliwości podłączenia komputera do licznika energii 
elektrycznej”…    

 

Z punktu widzenia odbiorcy tak rozumiane inteligentne liczniki energii 

elektrycznej nie wniosą istotnej zmiany z punktu widzenia odbiorcy energii 

elektrycznej, bo nie konstrukcyjnie nie są dostosowane do realizacji nowych czy 

też przyszłościowych usług związanych z rynkiem energii elektrycznej.  

Stan istniejący 
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Proponowana nowa koncepcja licznika inteligentnego wg iLab EPRO 
jako „moduł decyzyjny i generatora sygnałów” 

Profil zapotrzebowania na moc w KSE 

Ceny energii na Towarowej Giełdzie Energii  
- Rynek Dnia Bieżącego  

Ceny energii na Rynku Bilansującym 

Ceny energii na Towarowej Giełdzie Energii - 
Rynek Dnia Następnego  
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Licznik inteligentny powinien stać się źródłem sygnałów sterujących dla 
odbiorcy, pozwalając na realizację następujących usług: 
 

• na podstawie profilu obciążenia KSE → sygnał sterujący do modyfikowania 

profilu obciążenia odbiorcy w celu jego maksymalnego „spłaszczania” 

prowadzącego do przesuwania załączania nie priorytetowych odbiorników 

poza okresy szczytowe; 

w efekcie tego w skali kraju uzyska się spłaszczenie profilu KSE i spadek 

zapotrzebowania na moc w godzinach szczytowych, co w konsekwencji wpłynie 
na zmniejszenie krajowych środków inwestycyjnych na odtwarzanie  

i rozbudowę mocy w KSE;  

 

• na podstawie informacji o cenach energii na rynku bilansującym i na 

towarowej giełdzie energii → sygnały sterujące do podejmowania decyzji o 

sterowaniu (załączaniu, wyłączaniu, kontrolowaniu poziomu mocy) 

odbiorników energii elektrycznej odbiorcy w godzinach szczytowych;  

w efekcie tego w skali kraju uzyska się następny stopień spłaszczenie profilu 

KSE i spadek zapotrzebowania na moc w godzinach szczytowych, a  

w konsekwencji stanowić może drugi stopień wpływania na zmniejszenie 

krajowych środków inwestycyjnych na odtwarzanie i rozbudowę mocy  

w KSE;  

Proponowana nowa koncepcja licznika inteligentnego wg iLab EPRO 
jako „moduł decyzyjny i generatora sygnałów” 



11 11 

Licznik inteligentny powinien stać się źródłem sygnałów sterujących dla 
odbiorcy, pozwalając na realizację następujących usług (2): 
 

• na podstawie informacji o cenach energii na rynku bilansującym i na 

towarowej giełdzie energii → sygnały sterujące do podejmowania decyzji o 

sprzedaży energii elektrycznej produkowanej przez prosumenta w godzinach 

szczytowych bezpośrednio z odnawialnych źródeł energii lub o sprzedaży  

w godzinach szczytowych energii elektrycznej zakumulowanej przez 

prosumenta w zasobnikach energii; 

w efekcie tego w skali kraju uzyska się następny stopień spłaszczenie profilu 

KSE i spadek zapotrzebowania na moc w godzinach szczytowych, co w 

konsekwencji stanowić będzie trzeci stopień wpływania na zmniejszenie 

krajowych środków inwestycyjnych na odtwarzanie i rozbudowę mocy w KSE;  

 

• na podstawie informacji o zaniku napięcia zasilania po stronie operatora → 

sygnał sterujący do przejścia odbiorcy w tryb pracy „off-grid”, umożliwiający 

realizację sterowań o charakterze oszczędnościowym w odniesieniu do energii 

produkowanej z odnawialnych źródeł energii lub zakumulowanej w 

zasobnikach; 

Proponowana nowa koncepcja licznika inteligentnego wg iLab EPRO 
jako „moduł decyzyjny i generatora sygnałów” 
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Licznik inteligentny powinien stać się źródłem sygnałów sterujących dla 
odbiorcy, pozwalając na realizację następujących usług (3): 
 

• na podstawie informacji o ograniczeniach zasilania po stronie operatora (stany 

pracy awaryjnej sieci dystrybucyjnej, planowane wyłączenia) → sygnał 
sterujący do przejścia odbiorcy w tryb pracy oszczędnościowej ze zmniejszoną 

mocą. 

Proponowana nowa koncepcja licznika inteligentnego wg iLab EPRO 
jako „moduł decyzyjny i generatora sygnałów” 
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Koncepcja 

konstrukcyjna 

licznika 

inteligentnego 

Proponowana nowa koncepcja licznika inteligentnego wg iLab EPRO 
jako „moduł decyzyjny i generatora sygnałów” 
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Przykładowy profil obciążenia odbiorcy-prosumenta w postaci domu 

jednorodzinnego  

Wykorzystanie możliwości licznika inteligentnego do modyfikacji profilu 
obciążeniowego odbiorcy-prosumenta w postaci domu jednorodzinnego 
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Zmodyfikowany profil obciążenia odbiorcy-prosumenta w postaci domu 

jednorodzinnego (2 - kolor niebieski)  

w stosunku do pierwotnego profilu (1 - kolor czerwony). 

Wykorzystanie możliwości licznika inteligentnego do modyfikacji profilu 
obciążeniowego odbiorcy-prosumenta w postaci domu jednorodzinnego 
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Przykładowy profil mocy dla energii elektrycznej wytwarzanej z paneli 
fotowoltaicznych (3 - kolor fioletowy) w stosunku do: zmodyfikowanego profilu 

obciążenia odbiorcy-prosumenta w postaci domu jednorodzinnego (2 - kolor 

niebieski) i pierwotnego profilu (1 - kolor czerwony). 

Wykorzystanie możliwości licznika inteligentnego do modyfikacji profilu 
obciążeniowego odbiorcy-prosumenta w postaci domu jednorodzinnego 
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Różnica bilansowa (4 - kolor zielony) - fragment przykładowego profilu odbiorcy kompensowany 
wytwarzaną z paneli fotowoltaicznych energią elektryczną akumulowaną i zużywaną w całości 
przez prosumenta w stosunku do: pierwotnego profilu mocy produkowanej energii elektrycznej  

(3 - kolor fioletowy), zmodyfikowanego profilu obciążenia odbiorcy-prosumenta w postaci domu 

jednorodzinnego (2 - kolor niebieski) i pierwotnego profilu (1 - kolor czerwony). 

Wykorzystanie możliwości licznika inteligentnego do modyfikacji profilu 
obciążeniowego odbiorcy-prosumenta w postaci domu jednorodzinnego 
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Przykładowy profil obciążenia odbiorcy-prosumenta  

w postaci gospodarstwa rolnego  

Wykorzystanie możliwości licznika inteligentnego do modyfikacji profilu 
obciążeniowego odbiorcy-prosumenta w postaci gospodarstwa rolnego 
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Zmodyfikowany profil obciążenia odbiorcy-prosumenta w postaci gospodarstwa 

rolnego (2 - kolor niebieski)  

w stosunku do pierwotnego profilu (1 - kolor czerwony). 

Wykorzystanie możliwości licznika inteligentnego do modyfikacji profilu 
obciążeniowego odbiorcy-prosumenta w postaci gospodarstwa rolnego 
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Przykładowy profil mocy dla energii elektrycznej wytwarzanej z paneli 
fotowoltaicznych (3 - kolor fioletowy) w stosunku do: zmodyfikowanego profilu 

obciążenia odbiorcy-prosumenta w postaci gospodarstwa rolnego  

(2 - kolor niebieski) i pierwotnego profilu (1 - kolor czerwony). 

Wykorzystanie możliwości licznika inteligentnego do modyfikacji profilu 
obciążeniowego odbiorcy-prosumenta w postaci gospodarstwa rolnego 
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Różnica bilansowa (4 - kolor zielony) - fragment przykładowego profilu odbiorcy kompensowany 
wytwarzaną z paneli fotowoltaicznych energią elektryczną akumulowaną i zużywaną w całości 

przez prosumenta w stosunku do: pierwotnego profilu mocy produkowanej energii elektrycznej (3 

- kolor fioletowy), zmodyfikowanego profilu obciążenia odbiorcy-prosumenta w postaci 

gospodarstwa rolnego (2 - kolor niebieski) i pierwotnego profilu (1 - kolor czerwony). 

Wykorzystanie możliwości licznika inteligentnego do modyfikacji profilu 
obciążeniowego odbiorcy-prosumenta w postaci gospodarstwa rolnego 
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Przykładowy profil obciążenia stacji transformatorowej z transformatorem  
400 kVA 

Modyfikacja profilu obciążenia stacji transformatorowej z wykorzystaniem 
możliwości licznika inteligentnego  
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Zmodyfikowany profil obciążenia stacji transformatorowej (2 - kolor niebieski)  

w stosunku do pierwotnego profilu (1 - kolor czerwony) 

Modyfikacja profilu obciążenia stacji transformatorowej z wykorzystaniem 
możliwości licznika inteligentnego  
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Zmodyfikowany profil obciążenia stacji transformatorowej (3 - kolor fioletowy) 

uwzględniający produkowaną przez odbiorców-prosumentów energię elektryczną 
z odnawialnych źródeł energii) w stosunku do: zmodyfikowanego profilu 

obciążenia stacji transformatorowej (2 - kolor niebieski) i pierwotnego profilu  

(1 - kolor czerwony). 

Modyfikacja profilu obciążenia stacji transformatorowej z wykorzystaniem 
możliwości licznika inteligentnego  
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Zmodyfikowany profil obciążenia stacji transformatorowej (3 - kolor fioletowy) 

uwzględniający produkowaną przez odbiorców-prosumentów energię elektryczną 
z odnawialnych źródeł energii) w stosunku do: zmodyfikowanego profilu 

obciążenia stacji transformatorowej (2 - kolor niebieski) i pierwotnego profilu  

(1 - kolor czerwony). 

Modyfikacja profilu obciążenia stacji transformatorowej z wykorzystaniem 
możliwości licznika inteligentnego  
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Możliwy do uzyskania uśredniony profil obciążenia stacji transformatorowej  
(4 - kolor zielony) w stosunku do pierwotnego profilu (1 - kolor czerwony). 

Modyfikacja profilu obciążenia stacji transformatorowej z wykorzystaniem 
możliwości licznika inteligentnego  
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Zmodyfikowany profil obciążenia KSE (2 - kolor niebieski) w stosunku  

do pierwotnego profilu (1 - kolor czerwony). 

Modyfikacja profilu KSE z wykorzystaniem możliwości licznika inteligentnego   
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Zmodyfikowany profil obciążenia KSE (3 - kolor fioletowy) uwzględniający 
produkowaną przez odbiorców-prosumentów energię elektryczną z odnawialnych 

źródeł energii) w stosunku do: zmodyfikowanego profilu obciążenia KSE  
(2 - kolor niebieski) i pierwotnego profilu (1 - kolor czerwony). 

Modyfikacja profilu KSE z wykorzystaniem możliwości licznika inteligentnego   
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Możliwy do uzyskania uśredniony profil obciążenia KSE (4 - kolor zielony)  

w stosunku do: zmodyfikowanego profilu obciążenia KSE (3 - kolor fioletowy) 

uwzględniającego produkowaną przez odbiorców-prosumentów energię 
elektryczną z odnawialnych źródeł energii), zmodyfikowanego profilu obciążenia 

KSE (2 - kolor niebieski) i pierwotnego profilu (1 - kolor czerwony). 

Modyfikacja profilu KSE z wykorzystaniem możliwości licznika inteligentnego   
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Możliwy do uzyskania uśredniony profil obciążenia KSE (4 - kolor zielony)  

w stosunku do pierwotnego profilu (1 - kolor czerwony). 

Modyfikacja profilu KSE z wykorzystaniem możliwości licznika inteligentnego   
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Obecne próby wykorzystywania liczników inteligentnych energii elektrycznej  

Energa Operator. Podsumowanie pierwszego etapu wdrożenia systemu 

inteligentnego opomiarowania. Gdańsk, październik 2014. 

 

W założeniach do budowy systemu przyjęto m.in. że wdrożenie systemu 

inteligentnego opomiarowania powinno przynieść wymierne korzyści dla 

odbiorców energii elektrycznej ale w ramach produktów odbiorcom oferuje się 

głównie:  

• portal www lub aplikację na smartfony umożliwiające monitorowanie zużycia 

energii elektrycznej; 

• rzeczywiste rozliczenia za energię elektryczna na podstawie rzeczywistych 

odczytów z możliwością otrzymywania faktur w postaci elektronicznej; 

• oraz możliwość zakupu energii w modelu przedpłaconym.  

 

Nowe liczniki energii elektrycznej zostały zabudowane już u ponad 400 tys. 

odbiorców (koszt wymiany liczników i uruchomienia systemu AMI u 108 tys. 

odbiorców wyniósł 50 mln złotych). 
Zainstalowane zostały liczniki, które nie oferują zasadniczo nowych usług,  
z których mógłby skorzystać odbiorca, w szczególności prosument. 

Wykorzystanie takich liczników nie spowoduje też zasadniczych zmian  

w systemie elektroenergetycznym, w szczególności w zakresie kształtowania 

profilu KSE i związanych z nim kosztów.  



32 32 

Obecne próby wykorzystywania liczników inteligentnych energii elektrycznej  

Energa Operator. Podsumowanie pierwszego etapu wdrożenia systemu 

inteligentnego opomiarowania. Gdańsk, październik 2014. 

 

W Podsumowaniu pierwszego etapu podana została informacja, że wprowadzenie 

systemu AMI spowodowało zmniejszenie zużycia energii u odbiorców  

w przedziale od 2 do 4%, ale jest to jedyny istotny efekt z punktu widzenia 

odbiorcy.  

 

Pomijając uzyskane efekty w zakresie bieżącego bilansowania poszczególnych 

części systemu elektroenergetycznego i wykrywania kradzieży a więc obszar 

zainteresowań operatora, zrealizowany etap budowy systemu AMI nie przyniósł 
istotnej zmiany w zakresie sterowania i zmniejszania mocy u odbiorców w 

odniesieniu do informacji cenowej (wysoka cena) i przedziałów czasowych 

obciążenia szczytowego, co można bardzo prosto wytłumaczyć:  

zabudowane liczniki inteligentne nie oferują możliwości generowania sygnałów 
dla odbiorcy o charakterze automatycznym a sami odbiorcy wyposażeni zostali w 
nieefektywne narzędzia w postaci portalu www lub aplikacji na smartfony, które 

wymagają bieżącej ingerencji odbiorcy.  
 

Właściwy licznik inteligentny powinien być dla odbiorcy generatorem 
sygnałów o charakterze automatycznym. 
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• Przedstawiona została koncepcja inteligentnego licznika jako urządzenia 

będącego źródłem sygnałów sterujących dla instalacji odbiorców-

prosumentów, które to z kolei sygnały stanowić będą podstawę nowych usług 

w zakresie wzajemnych rozliczeń pomiędzy operatorem systemu 

dystrybucyjnego a odbiorcą-prosumentem.  

 

• Realizacja tych usług, zgodnie z przedstawionymi analizami, doprowadzi do 

zmiany profili dobowych obciążeń, w szczególności do zmiany profilu KSE.  

 

• Proponowane nowe usługi realizowane z wykorzystaniem inteligentnego 

licznika umożliwią spłaszczenie profilu KSE w okresie aktualnego 

zapotrzebowania szczytowego (znaczące zmniejszenie zapotrzebowania na 

moc) i docelowe uśrednienie kształtu profilu prowadzące do likwidacji 

okresów obciążenia szczytowego w dzisiejszym rozumieniu tego pojęcia.  

 

• Metodologicznie modyfikacja profilu KSE może zostać zrealizowana poprzez 

składanie profili referencyjnych odbiorców, w tym prosumentów.  
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• Do modyfikacji profilu KSE z wykorzystaniem takiej techniki nie są 

wymagane wysublimowane narzędzia, wystarczającym jest użycie np. arkusza 

kalkulacyjnego. Możliwość wykorzystania referencyjnych profili może stać 

się więc bardzo użytecznym narzędziem w kształtowaniu profilu KSE.  

 

• Do uzyskania przedstawionych efektów wymagane jest użycie nowoczesnych 

technologii w zakresie przesyłania i przekazywania informacji oraz 

odpowiednie przetwarzanie tych informacji. Takie możliwości oferują 

dostępne już dzisiaj usługi telekomunikacyjne. 

 

• Z drugiej strony licznik inteligentny powinien stać się jednocześnie również 

narzędziem do symulacji i tworzenia właściwego profilu odbiorcy-

prosumenta, a więc profilu w którym następować będzie świadome sterowanie 

wartością pobieranej mocy oraz wartością energii wytwarzanej lub 

akumulowanej w ramach prosumenckich mikroinfrastruktur energetycznych 

PME.  
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Dziękuję za uwagę 


