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MOŻLIWOŚCI IMPLEMENTACJI SYSTEMÓW AUTOMATYKI 
BUDYNKOWEJ W LOKALNYCH SIECIACH ENERGETYCZNYCH 

Streszczenie. W artykule przeanalizowano możliwości zapewnienia dostatecznej 
ilości energii elektrycznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa, 
przy wykorzystaniu alternatywnych źródeł energii. Omówiono zagadnienia, takie jak: 
lokalne sieci elektroenergetyczne, czy zastosowanie systemów automatyki budynkowej 
w lokalnych sieciach energetycznych, które w znacznym stopniu pozwolą na zwiększenie 
możliwości gospodarowania zużyciem nośników energii przez użytkownika końcowego. 

Słowa kluczowe: alternatywne źródła energii, automatyka budynkowa, lokalne sieci w energetyce 

POSSIBILITIESS OF IMPLEMENTATION OF BUILDING AUTOMATIC 
SYSTEMS IN LOCAL POWER GRIDS 

Summary. The article examined the possibility of providing a sufficient amount of 
electricity necessary for the proper functioning of society, using alternative energy 
sources. Discusses issues such as: local electricity networks, whether application of the 
building automation systems in local energy networks, which will greatly help to increase 
opportunities for the management of energy consumption by the end user. 
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1. WSTĘP  

Jednym z największych wyzwań stojących współcześnie przed człowiekiem jest 
zapewnienie dostatecznej ilości energii niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania 
społeczeństwa. W obliczu nieuchronnego wyczerpania paliw kopalnych należy zastanowić 
się, jak ten cel zrealizować. Właściwe wydają się dwie drogi: 

 poszukiwanie nowych źródeł energii, 
 racjonalizacja zużycia energii. 
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W dziedzinie nowych źródeł energii w wielu ośrodkach naukowych trwają intensywne 
prace nad wykorzystaniem odnawialnych jej źródeł. Najszerzej wykorzystywane są energia 
wiatru i promieniowania słonecznego oraz biomasa. Coraz szerzej myśli się również  
o wykorzystaniu nieograniczonych zasobów energii wód mórz i oceanów. 

Racjonalizacja zużycia energii to działania zmierzające do jej oszczędnego i optymalnego 
zużywania. Realizacja tych działań powinna odbywać się poprzez wyrobienie w odbiorcach 
energii nawyków jej oszczędzania oraz wprowadzanie nowych technologii.  

2. LOKALNE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE 

Rozwój technologii związanej z odnawialnymi źródłami energii powoduje, że mamy do 
czynienia z coraz większą podażą małych lokalnych źródeł energii elektrycznej. 
Wykorzystanie dobrych warunków wietrznych pozwala na budowę małych i średnich farm 
wiatrowych, które mogą być wykorzystane do zasilania lokalnych odbiorców. Zintegrowanie 
w takim systemie również układów fotowoltaicznych nie stanowi większego problemu. Duża 
liczba dostawców energii powoduje problemy w zarządzaniu i kontroli systemu. Dlatego też 
dobrym wyjściem jest traktowanie powstających źródeł rozproszonych jako współwytwórców 
energii [1].  

Powyższe przesłanki stworzyły miejsce dla działalności prosumenckiej, czyli dla 
podmiotów, które są zarówno producentami, jak i konsumentami energii elektrycznej. 
Efektem tej działalności są lokalne sieci energetyczne, tzw. Smart Grids [2]. Charakteryzują 
się one integracją odnawialnych źródeł energii z wykorzystaniem technologii IT. Trend ten, 
uwzględniając wymóg Dyrektywy Unii Europejskiej 2009/28/WE osiągnięcia produkcji 
energii elektrycznej z odnawialnych źródeł na poziomie 15%, jest korzystny dla Polski. 

Odnawialne źródła energii wytwarzają moc w zależności od zmienności energii 
pierwotnej. Najczęściej dobowa krzywa mocy wytwarzanej nie pokrywa się z krzywą mocy 
zapotrzebowanej. Dlatego też konieczne wydaje się zainstalowanie w tego typu sieciach 
zasobników energii, które zapewnią źródłom odnawialnym sterowalność. Sieci lokalne mogą 
pracować zarówno wyspowo, jak i w połączeniu z siecią energetyki zawodowej. 
W połączeniu z systemem energetycznym wpływają na obniżenie kosztów eksploatacji przez 
możliwość zaspokajania wzrostu popytu na energię [3]. Na rysunku 1 przedstawiono 
przykładową strukturę lokalnej sieci energetycznej [4].  
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Rys. 1. Struktura lokalnej sieci energetycznej  
Fig. 1. The structure of local power grid 

3. SYSTEMY AUTOMATYKI BUDYNKOWEJ 

We współczesnym budownictwie stosowanych jest wiele nowoczesnych technologii. 
Jednym z przykładów są systemy automatyki budynkowej. Zapotrzebowanie na tego typu 
rozwiązania wynika z konieczności zwiększenia komfortu użytkowania budynków oraz 
oszczędniejszego gospodarowania energią. Zaspokojenie tych potrzeb stało się możliwe 
dzięki zastosowaniu nowoczesnej elektroniki oraz technologii informatycznych.  

Na rynku jest dostępnych wiele tego typu rozwiązań o różnym stopniu złożoności. Do 
najbardziej rozbudowanych i oferujących najszersze możliwości należą: 

 KNX/EIB (European Installation BUS), 
 Lon Works (Local Operating System, 
 LCN (Local Control Network). 

Są to systemy o topologii magistralnej. Jako magistrala jest wykorzystywana albo skrętka 
dwuparowa, jak np. w KNX oraz Lon Works, lub, jak w przypadku LCN, dodatkowa żyła  
w przewodzie instalacyjnym. Najbardziej uniwersalny z powodu swojej otwartości jest 
system KNX. Jest on współtworzony przez wielu europejskich producentów z branży 
elektrotechnicznej. 

Systemy Lon Works oraz LCN są największymi dostępnymi na rynku systemami 
firmowymi, z tym że w LCN można wykorzystywać wiele przycisków dedykowanych do 
standardu KNX. 
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Dla mniej wymagających użytkowników rynek oferuje całą gamę małych systemów 
firmowych. Do najbardziej popularnych należą xComfort, Z-Wave (z jego polską odmianą 
FIBARO), Teletask i in.  

Część tych systemów, jak np. xComfort albo Z-Wave, jest wykonanych w technologii 
bezprzewodowej, co w znacznym stopniu ułatwia ich implementację do już istniejących 
instalacji [5].  

4. IMPLEMENTACJA SYSTEMÓW AUTOMATYKI BUDYNKOWEJ  
 W LOKALNYCH SIECIACH ENERGETYCZNYCH   

Państwa członkowskie Unii Europejskiej są zobowiązane wyposażyć do końca 2020 roku 
80% odbiorców końcowych w inteligentne liczniki energii elektrycznej. Obowiązek ten 
wymusza stosowanie nowych rozwiązań. Jednym z efektów jest pojawienie się terminu 
„smart metering”, który jest definiowany jako wprowadzenie nowoczesnych urządzeń na 
każdym etapie pracy sieci elektroenergetycznej, w tym wymianę istniejących liczników na 
liczniki cyfrowe z możliwością dwustronnej komunikacji. 

Wiele dostępnych obecnie na rynku liczników energii elektrycznej posiada interfejsy, 
pozwalające na współpracę z systemami automatyki budynkowej. Przykładowo, liczniki serii 
DELTA plus produkowane przez ABB mają możliwość komunikacji w standardzie KNX, 
Lon Works oraz M-Bus. 

Systemy automatyki budynkowej stwarzają możliwość inteligentnego opomiarowania 
zużycia wszelkich mediów przez użytkowników. Szeroka gama oferowanych przez 
producentów tych systemów liczników energii elektrycznej powoduje, że stanowią one 
idealny wybór do realizacji zdalnego pomiaru. Niebagatelną zaletą takiego rozwiązania, 
szczególnie w nowo budowanych obiektach, jest oczywiście możliwość zwiększenia 
komfortu ich użytkowników. Otwartość tych systemów pozwala również na rozbudowę ich 
funkcjonalności o pomiar pozostałych mediów, jak gaz, woda czy też energia cieplna.  

Kolejną zaletą tego typu systemów jest możliwość stworzenia czytelnej prezentacji 
danych pomiarowych, co jest szczególnie ważne przy prognozowaniu zużycia energii. 
Systemy wizualizacyjne pozwalają na wielopoziomową kontrolę dostępu do mediów dla 
użytkowników oraz prezentację informacji. Na rysunku 2. przedstawiono schemat przepływu 
informacji w przykładowym systemie wizualizacyjnym. 
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Rys. 2. Schemat przepływu informacji w przykładowym systemie wizualizacyjnym 
Fig. 2. Information flow diagram in the example the HMS visualization system 

 
Zarządca budynku, czy też operator lokalnej sieci energetycznej może, wykorzystując 

taką aplikację, mieć dostęp do danych sumarycznych dotyczących zużycia energii 
elektrycznej przez wszystkich odbiorców. Również każdy indywidualny odbiorca może mieć 
dostęp do historycznych danych pochodzących z jego liczników. Ta możliwość powinna  
w oczywisty sposób wpłynąć na kształtowanie świadomości konsumentów energii w zakresie 
racjonalizacji jej zużycia. 

Należy również wspomnieć o możliwości zautomatyzowania procesu rozliczeń za zużyte 
media. Opierając się na istniejących danych w systemie stworzenie prostego systemu 
fakturującego nie stanowi większego problemu. 

5. PODSUMOWANIE 

Wzrastająca liczba rozproszonych źródeł energii elektrycznej, przede wszystkim 
odnawialnych, stała się impulsem do rozwoju lokalnych sieci energetycznych. Sytuacja ta 
spowodowała powstanie rynku prosumenta – producenta i zarazem konsumenta energii. 
Jednocześnie zobowiązania Polski wynikające z członkowstwa w Unii Europejskiej nakładają 
obowiązki do produkcji odpowiedniej ilości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł oraz 
działań zmierzających do zmniejszenia jej zużycia.  

Sprzyjające mechanizmy współfinansowania budowy odnawialnych źródeł energii  
z różnych funduszy celowych spowodowały, że docelowy poziom produkcji „zielonej” 
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energii jest możliwy do osiągnięcia. Natomiast wiele wysiłków wymaga osiągnięcie 
zmniejszenia jej zużycia. Wprowadzenie na szeroką skalę systemów automatyki budynkowej 
pozwoli na zwiększenie świadomości gospodarowania zużyciem wszystkich nośników energii 
przez użytkownika końcowego poprzez możliwość wglądu w dane pochodzące z jego 
liczników. 
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