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Motto: 
Obserwacja jest podstawą do działania… mądrego działania.
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Plan prezentacji

• Centralny System Sterownia i Nadzoru Źródłami i 
Odbiorami Energii, czyli Smart Grid w praktyce
•Kogeneracja w Szpitalu MSW w Głuchołazach –
współpraca z instalacją solarną 
• Operator Zarządzania Energią – nowa usługa 
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Centralny System Sterowania i Nadzoru
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Efekty wprowadzenia SyNiS

 Pełna kontrola nad pracą źródeł energii
 kontrola parametrów dostawy energii przez dostawców 

zewnętrznych
 Możliwość ustalania optymalnych algorytmów pracy źródeł i 

odbiorów pod kątem zapewnienia odpowiednich parametrów 
dostawy energii, jej rozdziału i lokalnych parametrów jej 
wykorzystania (odbioru)

 Bieżąca analiza efektywności wykorzystania energii i mediów 
 Bieżąca kontrola wielkości mocy dla ciepła, gazu lub energii 

elektrycznej z możliwością jej czasowego obniżania (strażnik 
mocy) 
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Efekty wprowadzenia SyNiS

 Automatyczne powiadamianie serwisu (obsługi) o 
zakłóceniach w pracy lub stanach awaryjnych

 Wprowadzanie indywidualnych programów pracy źródeł i 
odbiorów energii

 Dostarczanie danych do rozliczeń za zużytą energię i media 
(liczniki ciepła, liczniki gazu, wodomierze, liczniki energii 
elektrycznej)

 Archiwizacja i prezentacja danych wskazanym osobom w 
trybie ciągłym („on line”) 

 Program zarządzania kryzysowego 
 Niekonwencjonalny system sterowania urządzeniami
 Ciągłe doskonalenie systemu dla obniżania kosztów



Zasada działania Systemu SyNiS 
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Układ kogeneracji w Szpitalu MSW w 

Głuchołazach

Stan 2011
- Kotłownia 3*650 kW (modulowane palniki)
- Układy regulacji c.o. na każdy segment
- Cwu z kotłowni – 4 zasobniki po 1m3 
- Bufor cwu - 4m3 
- Kolektory słoneczne – 240 m2 (8% w 2011 i 

11% w 2012) – zasobniki 3*2m3  
- Ciepło: cwu 3200 GJ + c.o. 5000 GJ 
- Energia elektryczna: 500 MWh
- Produkcja z kolektorów 250-500 GJ/rok
-
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Program modernizacji

 Kogeneracja 30/60 kW
 Podniesienie sprawności kolektorów do 

poziomu z obecnych 15-20% do >30% 
 układ współpracy kogenerator/ kolektor
 wykorzystanie wszystkich zasobników cwu dla 

kogeneracji
 likwidacja bufora 4m3 
 wprowadzenie SyNiS
 program współpracy: 

kotłownia/kogenerator/kolektory/odbiory
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Efekty z kogeneracji

produkcja przed zł/kWh Kog. zł/kWh bez amort. z zółtymi

en.el. 30 kWh 0,55

ciepło 60 kWh 0,21

razem 90 kWh 0,323 0,289 0,220 0,187

w roku 8000 h 232800 208000 158400 134400

zysk 24800 74400 98400

Nakłady inwestycyjne: 650.000 brutto/dotacja 330.000

Ponad 50% energii elektrycznej produkuje kogenerator
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Efektywność SyNiS

Obniżenie
kosztu bez amort. z żółtymi

Kogeneracja 24.800 74.400 98.400

kolektory 200 GJ 10.000 10.000 10.000
Wdrożenie

SyNiS w 
kotłowni 1200 GJ 57.000 57.000 57.000

razem 91.800 141.400 165.400

Nakłady inwestycyjne: 650.000 brutto/dotacja 330.000 zł
Roczne koszty obsługi SyNiS : 36.000 zł



Operator Zarządzana Energią

www.egie.pl

- Konflikt dostawca odbiorca
- Brak wiedzy ze strony odbiorców
- Operator Zarządzania Energią
- Program efektywności energetycznej
- Finansowanie programu przez Odbiorcę lub Operatora
- Przejęcie źródeł ciepła od dostawców
- Przejęcie sprzedaży energii elektrycznej 
- Wynagradzanie Operatora za oszczędność
- Umowy wieloletnie (powyżej 8 lat) na eksploatację

Jest to umowa typu ESCO… czyli wynagradzanie za efekt



Zadnia Operatora Zarządzania Energią  
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1. Ocena wstępna: stan techniczny, koszty obecne, plan 
obniżenia kosztów

2. Audyt energetyczny (wszystkie media) wraz z 
programem inwestycyjnym

3. Metody finansowania + źródła finansowania
4. Prace projektowe + założenia dla sytemu SyNiS
5. Nadzór (!!!) i wykonanie systemu SyNiS
6. Wdrożenie SyNiS
7. Koszty eksploatacji, koszty finansowe, koszty obsługi 

SyNiS po wdrożeniu systemu i wykonaniu inwestycji
8. Podział oszczędności
9. Umowa na 8-15 lat.



Kontakt: Andrzej Jurkiewicz 
Strona internetowa: www.egie.pl

Mail: aj@egie.pl
Tel. 600 966 641

Adres: 
eGimna, Infrastruktura, Energetyka Sp. z o.o. 

45-643 Opole ul. Złota 54
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