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Czy jakość dostarczanej energii ma znaczenie? 

Pożywne 

Dobrze się prezentuje 

Smaczne 

Niedrogie 
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Zdrowie? 

Czy to wystarczy? 



Czy jakość dostarczanej energii elektrycznej ma 

znaczenie? 

2013-04-15 3 2013-04-15 3 

Dostarczana energia elektryczna 

Dobre ceny 
Stałe dostawy 

Zapewniony poziom mocy 

Czy to wystarczy? 
A co z jakością energii? 



Zjawisko braku symetrii wartości napięć lub asymetria pomiędzy kątami 
fazowymi napięć 

Zmniejszenie okresu żywotności silników 
trójfazowych nawet do 1/64 zakładanej 

 

Akceptowana wartość? 

Niesymetria napięć – istotnie szkodzi silnikom 

Zwiększenie temperatury pracy silnika  

o 60⁰C !  

Niesymetria napięć 
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Niesymetria napięcia tylko na poziomie 5.4% 



Harmoniczne – niszczą urządzenia elektroniczne i 

energetyczne, skracają żywotność transformatorów 
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Powstawanie w sieci dodatkowych (wyższych) 
częstotliwości napięcia 

Harmoniczne 

Zakłócenia w pracy urządzeń  

Częstotliwości wielokrotności podstawowej (50Hz) 
skutkują  między innymi: 

• Przeciążeniami, przegrzaniem transformatorów 

• Przegrzewanie  przewodów 

• Skrócenie żywotności sprzętu  elektronicznego  i 
energetycznego. 

• Zwiększony przepływ prądu w przewodach 
neutralnych. 

Nieoptymalne zwymiarowanie urządzeń 

 

Odbiory z dużą zawartością harmonicznych wymagają 
transformatorów o wyższym współczynniku K, i / lub 
filtrowania harmonicznych. 



Problemu zakłóceń jakości Energii Elektrycznej nie da się 
dziś uniknąć  
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Thomas Alva Edison 

wynalazł żarówkę  
 

1879 1948 1891 

Jonas Wenström 
wynalazł 3-fazowy  
system zasilania 

Przewaga odbiorników 
liniowych 

Wzrost odbiorników 
nieliniowych 

Zwiększenie 
wykorzystania energo-
elektroniki 

2000 1917 

Pierwszy raport na temat 
migotania światła 

Shockley, Bardeen  
i Brittain wynaleźli   
pierwszy tranzystor 

Wraz z rozwojem sieci i zwiększeniem odbiorników „energo-

elektronicznych” rośnie skala i rodzaje zakłóceń w sieciach 

elektroenergetycznych  

Odbiorniki liniowe – (bardzo) 
mało zakłóceń 

Odbiorniki 
nieliniowe – dużo 

zaburzeń 
parametrów JEE 



Zapady / wzrosty napięcia 

Krótkie zmiany 
wartości skutecznej 
napięcia.  

Harmoniczne i Asymetria napięć to nie jedyne „śmieci” 

w sieci 
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Przepięcia 

Powolne zmiany napięcia Szybkie zmiany 

napięcia 

Fundametal waveform with cyclic fluctuation

V2PK

V1PK

Migotanie 

światła 

Nagłe i krótkotrwałe 
(poniżej jednego okresu) 
zmiany przebiegu napięcia 
lub prądu.  

Skutki techniczne: 
 
• Przestoje w produkcji 
• Awarie  
• Nieefektywność pracy urządzeń 
• Większe zużycie energii 
• Szybsze zużycie urządzeń 
 

Skutki finansowe 
W skali firmy: Wartość strat nawet do 10% obrotu firmy 

produkcyjnej.  
Skutki  te często nie są kojarzone z niską JEE 

 
W skali UE: Wpływ na gospodarkę EU.  Min.  

150 mld Euro strat rocznie.  
 
Źródło: Europejski Instytut Miedzi  

Okresowe zmiany wartości 
skutecznej napięcia. 
Częstotliwość zmian pomiędzy 
0-30 Hz.  

Szybkie choć relatywnie niewielkie 
(<10%) zmiany wartości skutecznych 
napięcia. 



Normy i prawo precyzują parametry JEE i dopuszczalne 
odchylenia 

2013-04-15 

• Parametry określonych przez PN-EN 50160 - 2010 

• Polskie prawo energetyczne określa maksymalne 
dopuszczalne odchylenia parametrów napięcia, prądu lub 
częstotliwości na podstawie normy PN-EN 50160 - 2010 

• Uczestnicy systemu energetycznego powinni przestrzegać 
norm jakości 

Kontrola parmaterów JEE –  prawno nie narzuca obowiązków pomiaru 

parametrów przez OSD. Klient może żądać pomiarów a OSD ma je 

zapewnić jeżeli nie stoją na przeszkodzie kwestie techniczne 

 

Konsekwencje finansowe zakłóceń JEE 

Odpowiedzialność wprost za zaniki napięcia oraz moc bierną. Te 

parametry podlegają bezpośredniej i ciągłej kontroli 

 

Odbiorcy jaki OSD mogą dochodzić odszkodowań od zakłócającego JEE, 

w drodze porozumienia, negocjacji lub na zasadach ogólnych. Sposób 

rzadko stosowany. Brak zasad pomiarów w regulacjach utrudnia 

dochodzenie racji 

Aplikacja Regulacji 
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Obecne Regulacje 
 



Przyszłe regulacje zaostrzą kontrolę regulatora nad 

parametrami jakości energii 
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Obowiązek pomiaru 
parametrów energii 

Parametry 
podlegające kontroli 

Obecnie: stosowany w wybranych krajach Europy. W Polsce tylko na 
żądanie klienta. 
 Przyszłość: Regulator wprowadzi regulacyjny obowiązek pomiaru 
jakości energii dla celów kontroli parametrów pomiarowych 

Zakres kontroli – wszystkie parametry definiujący jakość napięcia 
określonych w normie PN-EN 50160:2010, a nie tylko wybranych (w 
Polsce napięcie i moc bierna) 

Obecnie: bezpośrednia odpowiedzialność za jakość energii spoczywa 
na OSD i OSP tylko w wąskim zakresie odnośnie skutecznej wartości 
napięcia i współczynnika mocy biernej 
Przyszłość : Rozszerzenie  konsekwencji finansoweych za 
niedotrzymywanie parametrów jakościowych. Mechanizmy 
szczegółowe pozostają w opracowaniu regulatora 
Zmianie ulegną zasady przyłączenia do sieci, odbiorcy przemysłowi 
będą musieli liczyć się z konsekwencjami wprowadzania zaburzeń do 
sieci 

Odpowiedzialność za 
„zaśmiecanie” 

Regulacje zapewniające obustronną odpowiedzialność odbiorców i 
dystrybutorów energii wprowadziło już 13 krajów Europy  



Jak sobie radzić z zagadnieniem jakości energii? 

Propozycja Grupy T4B 
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Działania 
naprawcze 

Wiarygodny i pomiar 
parametrów JEE 

Budowanie świadomości 

 Zrozumienie związku między jakością energii a 
efektywnością działania firmy 

 Poszerzanie wiedzy o zjawiskach złej jakości i ich 
skutkach 

 Odniesienie wiedzy do sytuacji własnej firmy 
 Gotowość na rozwiązanie problemów 

 Identyfikacja typu problemów  

 Określenie skali problemów 

 Określenie źródeł problemów (zewnętrzne, 
wewnętrzne) 

 Analiza danych pomiarowych i wnioski 

 Na bazie pomiarów opracowanie ewentualnego planu 
naprawczego. 

 Odpowiednie zwymiarowanie działań naprawczych 
(koszty vs korzyści) 

 Wykorzystanie możliwości prawnych  w celu 
złagodzenia skutków złej jakości 

 Wykorzystanie możliwości rynku ubezpieczeń 



Przypadek dużej firmy farmaceutycznej i ich 

doświadczeń z zagadnieniami JEE 
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Proces1 Proces 2 Proces 2 Proces 2 Proces 2 Proces 2 

Branża i firma Duża firma farmaceutyczna. Produkcja o wysokich wymaganiach 
jakościowych 

Organizacji procesów 
produkcji: 

Cykl produkcyjny zorganizowany w sekwencyjnej linii produkcyjnej. 
Zaburzenie jednego z etapów zatrzymywało produkcję całej linii oraz 
niweczyło efekty poprzednich etapów. 
Nieplanowana przerwa produkcji = koszty: zatrzymania produkcji, 
strat niedokończenia cyklu produkcyjnego, przestojów, ponownego 
ustawienia cyklu. 

Cykl produkcyjny 

Problem 
obserwowany:  

Przerwania poszczególnych procesów produkcji prowadzące do zatrzymania 
cyklu produkcji  
Zaburzenia w przebiegu poszczególnych procesów produkcji skutkujących często 
koniecznością rozpoczęcia od nowa cyklu produkcyjnego ze względów na 
wymagania jakości produktu finalnego 



Przypadek dużej firmy farmaceutycznej i ich 

doświadczeń z zagadnieniami JEE 
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Poszukiwanie przyczyn Weryfikacja poszczególnych procesów 
Kontrola techniczna urządzeń  
Kontrola oprogramowania sterującego  

Ostatnia przyczyna brana pod uwagę i często odrzucana w 
wewnętrznych  dyskusjach – energia dostarczana do zakładu 

Działania diagnostyczne W 2008 przedstawiciele Unipower wstępnie zdiagnozowali 
występujące problemy jako wynikające z zakłóceń JEE i zaproponowali 
pomiar JEE  

Zaproponowano pomiar trzema analizatorami parametrów JEETła 
parametrów JEE 

Zakres analizy JEE  
Typ potencjalnych zakłóceń 
 Intensywności i Czasu ich trwania 
Źródeł zakłóceń 

Zainstalowano mierniki na stronie pierwotne na styku z OSD 
Zainstalowano mierniki na stronie wtórnej oraz zastosowano miernik  

przenośny do pomiarów w krytycznych punktach sieci wewnętrznej 



Zapady oznaczone  pomimo występowania w 
strefie dopuszczalnej przez normę wywołały 
zakłócenia w procesach produkcji  

Przypadek firmy farmaceutycznej Wyniki i wnioski 
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Pomiar w 1. roku 
Odnotowano wiele zaburzeń w cyklach produkcji 

Zaburzenia skorelowano z zapadami napięcia 
zaobserwowanymi przez mierniki jakości Strefa 

dopuszczalnych 
zakłóceń 

Strefa  zakłóceń 
niepożądanych 

Pomiar w 2. roku 

Strefa 
dopuszczalnych 
zakłóceń 

Zapady oznaczone  to zapady w strefie 
niepożądanych zakłóceń wywołały zatrzymania 
procesów produkcji a odpowiedzialność za nie 
wymaga uzgodnień stron 

Strefa  zakłóceń 
niedopuszczalnych 

Strefa  zakłóceń 
niedopuszczalnych 

Strefa  zakłóceń 
niepożądanych 

Większość zapadów pochodziła z sieci OSD – 
zaburzenia po stronie pracy sieci 

Zakład podjął decyzję o uruchomieniu 
projektów zwiększających swojej odporności na 

zakłócenia JEE w zakresie zapadów 



Prąd 
Sieć Elektroenergetyczna 

Centralny system 
gromadzenia i 

udostępnia danych 

Urządzenie 
pomiarowe klasy A 

Standardy dla metod 
pomiarowych zgodne z 

normą  

Napięcie 

Raporty 

Alarmy 

Dane 

Centrum 

analiz 

Centrum 

monitoringu 

i utrzymania 

sieci 

Dane pomiarowe 

System pomiaru JEE – od pomiaru do użytecznej informacji 
 

Dane 

Raporty 

Statystyki 
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Urządzenie stacjonarne 

Urządzenie przenośne 



 Ciągłe monitorowanie kluczowych węzłów sieci 

 Pełna automatyzacja pracy 

 Wysoka jakość mierników  

 Mierniki Klasa A potwierdzona przez niezależne 
akredytowane laboratorium świadczące usługi 
certyfikujące w zakresie EN (IEC) 61000-4-30  

 Mierniki posiadające odpowiednio skonstruowany 
(zgodnie z normą IEC 61000-4-7) filtr antyalizingowy 
dolnoprzepustowy 3,2 kHz 

 Automatyczna detekcja kierunku zaburzenia 

 System do gromadzenia i analizy danych z interfejsem 
zapewniającym łatwe i szybkie tworzenie raportów, 
statystyk  

 System zapewniający integrację z systemami nadzoru nad 
siecią własną.  

 Wejścia i wyjścia binarne – możliwość przesyłania 
sygnałów sterujących (trigerów) do automatyki SCO i SNO. 

 System umożliwiający pobieranie danych z urządzeń 
pomiarowych różnych dostawców (zgodnie ze 
zdefiniowanym standardowym interfacem). 

Sieć elektroenergetyczna 

Centralny system 
gromadzenia i udostępnia 

danych 

Urządzenie pomiarowe 
klasy A 

Centrum 
analiz 

Centrum 
monitoringu 
i utrzymania 

sieci 

Istotne wymagania systemu pomiaru JEE 
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Usługa pomiaru jakości energii 

Kompleksowo 

• Kompleksowy 
outsourcing 
pomiarów jakości 
energii 

• Pomiary parametrów 
napięcia i prądu 

• Gromadzenie i 
transmisja danych 
pomiarowych 

• Raportowanie 

• Doradztwo i szkolenia 

• Propozycje Działania 
naprawcze 

Tylko Pomiar 

• Zapewnienie danych 
pomiarowych z 
wykorzystanie 
własnych mierników 

 

• Transmisja danych do 
wskazanego punktu 
odbioru 

 

• Doradztwo i Szkolenia 

 

Tylko 
Raportowanie 

• Odbiór danych z 
mierników klienta 

• Gromadzenie i 
przechowywanie 
danych 

• Dostęp do danych 
zgromadzonych  

• Raporty zgodnie z 
wymaganiami 

• Doradztwo i szkolenia  

• Propozycje działań 
naprawczych 

 

Rozwiązania 
dedykowane 

• Dedykowany Projekt 
pod zamówienie i 
indywidualne 
potrzeby klienta 

• Zakres obsługiwanych 
procesów do 
uzgodnienia 

 

 

Rozwiązania dopasowane do potrzeb i możliwości 

Opex Capex 

Ousourcing Wsparcie Procesy wewnętrzne 



Grupa T4B wdrożyła System pomiaru JEE u Operatora PSE SA 

21! - Wdrożenie systemu pomiaru JEE 

w sieci PSE na 21 stacjach na terenie 

całego kraju 

 

70! – zainstalowano i podłączono do 

sieci 70 urządzeń pomiarowych 

 

5! – integracja systemu pomiaru JEE z 

pięcioma centrami sygnalizacji i 

nadzoru sieci PSE 

 

1! – uruchomiono w Centrum 

Monitoringu Jakości Energii 

Elektrycznej PSE Operator centralny 

system akwizycji danych z urządzeń 

pomiarowych oraz centralną bazę 

danych i narzędzie analityczne. 

Uruchomiono komunikację pomiędzy 

urządzeniami pomiarowymi a centralną 

bazą danych.  
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IPP i Unipower AB 

Od 1 lutego 2012r.  

   firma IPP Sp. z o.o. jest oficjalnym przedstawicielem szwedzkiej 

firmy UNIPOWER AB w Polsce.  
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UNIPOWER 

UNIPOWER – KRÓTKIE WPROWADZENIE 
 
 Pierwsze prace w zakresie pomiaru jakości 

energii elektrycznej rozpoczęto w roku 1984r. 
jako dział firmy ABB.  

  

 W 1991r. założono firmę UNIPOWER. 

  

 Opracowano Systemy Jakości Energii 
Elektrycznej klasy A. 

 

 Firma współpracuje z jednostkami naukowymi. 

  

 Posiada infrastrukturalne rozwiązania PQ. 

  

 Jest aktywnym członkiem organizacji 
standaryzacyjnej  normy IEC 61000-4-30. 
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Unipower działalność globalna 

U 

= sprzedaż 

= dystrybutor 
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Ponad 20 - letnie doświadczenie w dziedzinie 

jakości energii elektrycznej oraz jej pomiarów. 

Obecność przedstawicieli w ponad 25 krajach 

na świecie. 

Sprzedaż produktów zrealizowana w ponad 

50 krajach. 



Główne wyzwania przy pomiarze JEE - Zjawisko Aliasingu 

Aliasing - błędne zniekształcenie sygnału w procesie 
próbkowania, pojawia się gdy sygnał jest 
próbkowany rzadziej niż dwa razy w stosunku do 
największej mierzonej częstotliwości (tzw. 
częstotliwość Nyquista).  

Znaczenie w pomiarze JEE 

Aliasing może w wyniku pomiarów wskazywać na harmoniczne, których nie ma lub 
zawyżać wartości tych które występują 

Wykorzystywanie w pomiarach parametrów JEE tylko certyfikowanych urządzeń klasy A.  

Rozwiązanie  
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Każde Urządzenia klasy A powinny spełniać wymagania normy 61000-4-7 określającej 
wymagania w zakresie stosowania filtrów anty-aliasingowych 

Dwa sygnały o różnych częstotliwościach 
pasują do tego samego wzoru próbek 

Próbki sygnału o wysokiej częstotliwości mogą być mylnie zinterpretowane jako 
próbki sygnału o niższej częstotliwości,  



Główne wyzwania przy pomiarze JEE – Zjawisko Aliasingu (2) 

 Technicznie bardzo trudno wykonać jest filtr dolnoprzepustowy 3,2 kHz zgodnie z normą IEC 
61000-4-7, który nie wprowadzałby zniekształceń mierzonych sygnałów. 

 W związku z tym, część wykonawców urządzeń buduje filtry  

 niezgodnie z normą,  

 albo w ogóle ich nie wykonuje (użytkownikom trudno to zweryfikować) 

 czasami wykonują w mierniku wzorcowym, natomiast ze względu na koszty nie stosują ich 
w rozwiązaniach seryjnych.  

 Wiele urządzeń mimo przyznanej klasy A nie posiada poprawnie wykonanych 
układów anty - aliasingowych wymaganych przez normę.  

Rozwiązanie:  Proces sprawdzania urządzeń przez 
kupującego celem zapewnienia zgodności z zamówieniem 

 
W projekcie pomiaru jakości energi w PSE S.A.  każdy 

analizator jakości, który ma być zamontowany w sieci tej 
firmy jest sprawdzany w centrum monitorowania jakości 

PSE S.A. 

27 

Przyrząd (teoretycznie klasy A), 
 który pokazuje 20 tą harmoniczną,  
Która faktycznie NIE WYSTĘPUJE!  

Załącznik 1. 



Kto wystawia certyfikat zgodności klasy A danemu 

urządzeniu? 
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Fragment dokumentu akredytacyjnego przedstawiane przez jedną z firm, która  
przypisuje sobie kompetencje akredytowanego  laboratorium 

„Z tych powodów XXXXXX Laboratorium samo wystawia sobie certyfikat i 
niniejszym kwalifikuje się do oceny zgodności urządzeń  z normą IEC 61000-4-30 
dla wymagań klasy A, klasy B, klasy S.” 

Taki zapis dyskwalifikuje kompetencje firmy „laboratorium”  
wykonującej pomiary a także…… producentów posługujących się „certyfikatem”  
wydanym przez takie laboratorium.  



Komentarze i uwagi w certyfikatach –znaczenie dla 

oceny zgodności z IEC 6100-4-30 klasa A 
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Certyfikat informuje, że urządzenie nie spełnia wymagań normy dla klasy A (patrz uwaga 1.) 
mimo sugestii przedkładającego certyfikat, że urządzenie spełnia te wymagania 
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Działania naprawcze – wspólnie z ABB  
PCS100 – jedna technologia wiele produktów  

Grupa Produktów 

Ochrona Sieci 

Zasilanej 

Przetwornica 

Częstotliwości 
STATCOM 

System 

Magazynowania 

Energii 

PCS100  

Linia Produktów 
AVC & UPS-I SFC STATCOM ESS 

Główne Segmenty Rynku  Płaskie ekrany LCD     

półprzewodniki 

 Centrum 

przetwarzania danych 

 Przemysł 24/7  

 Łodzie specjalne 

 Nabrzeżne 

  źródło zasilania 

 Przemysł 

 Farmy wiatrowe 

 Baterie słoneczne 

 Sieci przesyłowe 

 Przemysł 

 

 Odnawialne źródła 

energii 

  Zasilanie 

  Przemysł 

Zdjęcia 

Zakres Mocy 125kVA – 20 MVA 125kVA – 5MVA 100kVA – 10MVA 100kVA – 50 MVA 

Wejściowe Napięcie 

Zasilające 

208-480V 

(any LV or MV with standard 

transformer) 

208-480 VAC  

(any LV or MV with 

standard transformer) 

208-480 VAC  

(any LV or MV with standard 

transformer) 

208-480 VAC  

(any LV or MV with standard 

transformer) 
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Działania naprawcze – potencjalne obszary poprawy 
 dla technologii PCS100  

 Dynamiczna kompensacja mocy biernej 

 Kontrola współczynnika mocy 

 Regulacja napięcia 

 Kompensacja asymetrii 

 Likwidacja harmonicznych 

 Kompensacja migotania 

 Likwidacja rezonansu 
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PCS100 ESS – Przykład  
Aplikacja systemu magazynowania energii (ESS) 

  

 
 

Centralny 

wytwórca energii 

 

Wyrównanie 

obciążenia dla 

systemów 

wytwarzania energii 

100 MW, 4h 

ESS 

 

ESS 

  
 

 

 

Integracja odnawialnych 

źródeł energii 

1-100 MW,  

1-10 h ESS   
  

Wygładzanie 

szczytów 

obciążenia   

0.5-10 MW, <1 h 

 

  

 

 

 
 

  
  

  
  

 

  

  

  
  
 

  

 

  
 

   
 

  

 

 

  220 kV 

110 kV 
  

  
  

  
   

Sieć 20 kV 

 

  

   

 

20 kV 

 

Przemysł  

ciężki 

Rozproszony wytwórca energii 

Sieć napowietrzna 220 kV 

Pojedyncze połączenie  

ESS 

 

 

Obiegowa rezerwa na 

wypadek utraty zasilania 

10-100 MW, 0.25-1 h 

  
 

 
 

 
 

 Do odbioru 

Wyrównanie obciążenia  

dla odroczenia inwestycji 

sieci elektrycznej 

1-10 MW, 6 h 
ESS 

 

  
 

  

ESS 

 
  

 

Regulacja częstotliwości 

1-50 MW, 0.25-1 h  

  

20 kV 110 kV 



 
Grupa T4B jest firmą z kapitałem polskim, powstałą w 2003 roku.  

 
W jej skład wchodzą dwa podmioty  

( T4B i IPP),  
które opracowują koncepcje oraz wdrażają i serwisują niszowe rozwiązania 

teleinformatyczne, optymalizujące pracę klientów.  
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Siedziba Główna 
WARSZAWA 

Oddział 
CIECHANÓW 

Polska 

IPP Sp. z o.o. zajmuje się tworzeniem i dostarczaniem               

      kompleksowych rozwiązań informatycznych i elektronicznych.  

                                Specjalizujemy się w tworzeniu rozmaitych rozwiązań      

     aplikacyjnych i bazodanowych wraz z konstruowaniem  

     własnych rozwiązań sprzętowych. 

O nas… 
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Wartość kontraktu to ok. 16 000 000 PLN netto 

Prace w ramach projektu 

przeprowadzono                       

na kilkudziesięciu przejściach 

granicznych oraz w 5 Izbach Celnych 

zlokalizowanych we wschodniej  i 

północnej części Polski oraz 

Ministerstwie Finansów w 

Warszawie. 

Budowa Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa dla Obiektów Granicznych Administracji 
Celnej. 

TELEINFORMATYKA TELETECHNIKA 
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Projekt obejmował zaprojektowanie i wybudowanie: 

- Dwóch Data Centre odległych od siebie o 300 km i pracujących w trybie  

   active - active, 

- Wszystkich procesów biznesowych oraz aplikacji, 

- Systemów bezpieczeństwa teleinformatycznego, ochrony baz danych, 

- Wykonanie hierarchicznego PKI (Public Key Infrastructure) 

- Centralnej referencyjnej bazy numerów przeniesionych dla sieci mobilnych i stacjonarnych, 

- Centralnej bazy danych adresowych klientów wszystkich abonentów sieci stacjonarnych i ruchomych w Polsce, 

- Systemu pobierającego od operatorów i przesyłającego do służb alarmowych informacje o lokalizacji    

abonenta wywołującego numer alarmowy 112, 997, 998, 999 w Polsce, 

-  Platforma podłączona z wybudowanym przez MSWiA systemem 112. 

Budowa Platformy Lokalizacyjno-Informacyjnej z Centralną  

Bazą Danych  

(tzw. PLI-CBD) dla URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTORNICZNEJ. 

Wartość kontraktu to ponad 15 000 000 PLN netto 

TELEKOMUNIKACJA 
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PROJEKTOWANIE I WYKONYWANIE URZĄDZEŃ  
ELEKTRONICZNYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA 
• Black-Box Intelligence System (BIS) – elektroniczno-informatyczny system nadzoru kas fiskalnych. 

BIS jest systemem informatycznym 
zaprojektowanym w celu umożliwienia nadzoru 
transakcji kasowych przeprowadzanych w punkcie 
sprzedaży.  
 
Kontroli podlegają transakcje realizowane przez 
podmioty zrzeszone  
w systemie (np. grupę najemców powierzchni 
handlowo-usługowej  
w centrum handlowym),  
 
natomiast stroną nadzorującą jest  
z reguły właściciel systemu (np. podmiot 
wynajmujący powierzchnię handlową  
w centrum handlowym). 
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Pierwsze wdrożenie systemu BIS.  
Zostały zaprojektowane, wykonane                            
i zainstalowane moduły BlackBox  

oraz system informatyczny do przechowywania  
i analizy przechwytywanych danych z całego 

centrum handlowego. 
 

Kontroli podlegają transakcje realizowane przez 
podmioty zrzeszone w systemie (grupę najemców 

powierzchni handlowo-usługowej w centrum 
handlowym), natomiast stroną nadzorującą jest  

właściciel systemu (podmiot wynajmujący 
powierzchnię handlową w centrum handlowym).  

SYSTEM BLACKBOX INTELLIGENCE SYSTEM®              
W CENTRUM HANDLOWYM MANUFAKTURA             

W ŁODZI. 
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 zł-    

 zł10 000 000,00  

 zł20 000 000,00  

 zł30 000 000,00  

 zł40 000 000,00  

 zł50 000 000,00  

 zł60 000 000,00  

 zł70 000 000,00  

26 664 033,57 PLN 

64 785 713,96 PLN 

53 684 377,61 PLN 

            2009                           2010                 2011 

PRZYCHODY FIRMY STALE ROSNĄ 

Grupa T4B  (IPP i T4B)  
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Systemowe podejście do kontroli JEE - podsumowanie  
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Pomiary JEE mają bardzo duże znaczenie dla funkcjonowania odbiorców 

Kluczowe elementy systemowego podejścia do kontroli JEE 

Kwestie operacyjne: Kontrola typu, intensywności i źródeł  zaburzeń JEE. 
Zabezpieczenia się przed zaburzeniami JEE.  
 

Kwestie planistyczne i inwestycyjne: Optymalne dopasowywanie się do 
parametrów JEE pojawiających się w sieci 
 

Zabezpieczanie się przed roszczeniami ze strony OSD w przypadku podejrzeń o 
generowanie zakłóceń 
 

Optymalizacja działań zabezpieczających przez skutkami zakłóceń JEE 

Analizatory JEE klasy A spełniające w rzeczywistości a nie tylko na papierze normy 
pomiarowe. 
 

System teleinformatyczny zapewniający, gromadzenie danych przetwarzanie danych i 
raportowanie o zdarzeniach w sieci czy na styku sieci. 
 

Partner wspierający proces kontroli JEE wiedzą i doświadczeniem przy projektach 
pomiaru JEE. 



IPP - Zakres wsparcia przy zagadnieniach JEE 
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Dostarczanie rozwiązań do prowadzenia ciągłej kontroli 
parametrów JEE od idei poprzez projekt aż do końcowego 
produktu 

 
Świadczenie usług pomiaru zakłóceń JEE, zbieranie danych i 
dostarczanie raportów z wyników pomiarów. 

 
Edukacja i wsparcie w zakresie uświadamiania znaczenia 
zagadnień związanych z JEE. 



Dziękuję za uwagę i 
zapraszamy do współpracy 
 Piotr Naszkowski 

Dyrektor Pionu Rozwoju Produktów i Usług 
 

piotr.naszkowski@ipp.com.pl 

jakość.energii@ipp.com.pl 

 
Sławomir Śliwicki 
Kierownik ds. Rozwoju Biznesu 
 

slawomir.sliwicki@ipp.com.pl 
 

IPP Sp. z o.o. 
al. J. Waszyngtona 146 
04-076 Warszawa 
 
tel.(+48) 22 597 62 62 
kom. (+48)  601 135 015  
fax.(+48) 22 597 62 61 
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