
KONTROLA MOCY
ZAMÓWIONEJ
Prosty sposób na unikanie kar
„Moc zamówiona” / „20-ty stopień zasilania”

Jakub Jędrzejewski
+48 668 325 725
j.jedrzejewski@astat.pl

Leszek Sassek
+48 664 197 597
l.sassek@astat.pl



FUNKCJE

REALIZACJA

STRAŻNIKA MOCY

 ■ Śledzenie przebiegu poboru energii  

w 15-minutowych okresach obliczeniowych

 ■ Prognoza całkowitego poboru  

w okresie obliczeniowym

 ■ Informacja o możliwości przekroczenia mocy umownej

 ■ Ewentualne sterowanie poborem mocy  

za pomocą wyjść stykowych

 ■ Prezentacja danych na ekranie komputera (www)

 ■ Rejestracja przekroczeń 

 ■ Archiwizacja profilu mocy
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OPCJA

OPCJA

Licznik
rozliczeniowy

Przetwornik optyczny - odczyt 
zużycia diody LED licznika
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AnalizaWYKONAWCZY
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odbiornikami wybranymi do 
automatycznego odłączenia
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OPCJE
DODATKOWE

INNE OPCJE DODATKOWE

 ■ Dialer GSM - powiadomienia SMS 

(kartę SIM zapewnia Inwestor)

 ■ Moduł wykonawczy

 ■ Kolumna sygnalizacyjna

 ■ Kontroler Opłaty Mocowej

 ■ Automatyczne odłączanie obciążeń  

(trzy kanały ON/OFF lub więcej)

 ■ Czytanie licznika indukcyjnego  

(stare typy liczników)

 ■ Zmiana szaty graficznej, personalizacja  

(logo itp.)

 ■ Inne opcje na zamówienie 

 ■ Całkowite wykonanie projektu „pod klucz”

 ■ Stworzenie rozbudowanego systemu  

monitoringu zużycia mediów (przejście na odpłatną licencję)

 ■ Podział kosztów w czasie ze względu na opłatę mocową 

ZDJĘCIA
Z INSTALACJI CZUJNIKÓW



INSTALACJA

Podłącz
do sieci

LAN

Podłącz
czujnik

optyczny

Po podłączeniu 
poinformuj nas, że 
zestaw jest gotowy 
do uruchomienia

Podłącz 
zasilanie 230 V
do urządzenia

1 2 3 4

WAŻNE! Instalacja nie wymaga zgody dostawcy energii!
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UWAGI
 ■ Inwestor zapewnia doprowadzenie sieci LAN do tablicy licznikowej 

 ■ Inwestor udostępnia komputer/serwer (przeznaczony do pracy ciągłej) dla aplikacji 

 ■ Inwestor przydziela adresy IP dla urządzeń komunikacyjnych (mediakonwerter)

 ■ Inwestor zapewnia zdalne połączenie do komputera/serwera, 

na którym instalowane będzie oprogramowanie (4 godziny ciągłej pracy IT)

 ■ Opcja: utrzymanie karty SIM do powiadomień SMS leży po stronie inwestora

 ■ Serwer www pozwala na 2 jednoczesne dostępy do stron internetowych 

 ■ Wymagana jest kontrola czasu licznika rozliczeniowego 

z czasem komputera/serwera, na którym zainstalowana jest aplikacja

PRZYKŁADOWE ZDJĘCIA Z APLIKACJI
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Sprawdź demo systemu
„Strażnik Mocy ASTAT”

WERSJA STANDARD WERSJA OPŁATA MOCOWA

http://91.223.142.39:8502/workspace/main.htm
http://91.223.142.39:8500/workspace/main.htm

