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Jeżeli dla poniższych raportów występuje wpis:
„Użyty agregat dla zmiennych (…) : agregat”
oznacza to, że użytkownik musi zadeklarować wybrane zmienne w arkuszu Excel AsixAGG_Energy.xls z
odpowiednimi agregatami. Ta sama zmienna może mieć zadeklarowanych kilka agregatów.

1. RAPORTY – KPI
1.1. Zużycie mediów energetycznych na jednostkę produkcyjną
Raport pozwala na analizę przebiegu zużycia zmiennych licznikowych (isCounter = 1) w stosunku do
ręcznie wprowadzonych wirtualnych zmiennych produkcyjnych (V_PROD) z diagramu Produkcja, w
określonym interwale czasowym.
Otrzymane wykres oraz tabela przedstawiają zsumowane zużycie zmiennych w obrębie konkretnej
jednostki oraz stosunek zużycia na produkcję.
Aby wygenerować raport, należy z zakładki Zmienne wprowadzić dowolną ilość żądanych zmiennych, a
następnie z zakładki Produkcja wybrać zmienną produkcyjną.
Przykładowo wygenerowany raport:

Rys.Raport: Zużycie mediów energetycznych na jednostkę produkcyjną.

Użyty agregat dla zmiennych licznikowych: sum_up
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2. RAPORTY – ZUŻYCIA
2.1. Zużycie mediów
Raport pozwala na analizę zużycia zmiennych licznikowych (isCounter = 1) dla zmiennych w określonym
interwale czasowym.
W celu utworzenia raportu, należy dodać dowolną ilość zmiennych z zakładki Zmienne, zakres dat oraz
interwał godzinowy, dzienny lub miesięczny, w którym dane zostaną zaprezentowane.
Przykładowo wygenerowany raport:

Rys.Raport: Zużycie mediów.

Aby zobaczyć szczegółowe dane dla wyświetlonego okresu czasu, należy rozwinąć tabelę znajdującą się
pod wykresem za pomocą znaku plusa.

Rys.Raport: Zużycie mediów w postaci tabeli.

Użyty agregat dla zmiennych licznikowych: sum_up
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2.2. Zużycie mediów - grupy
Raport pozwala na analizę zużycia zmiennych licznikowych (isCounter = 1) w grupach zmiennych w
określonym interwale czasowym.
Dodawanie grup wygląda analogicznie jak zmiennych w raporcie zużycia mediów.
Przykładowo wygenerowany raport:

Rys.Raport: Zużycie mediów - grupy.

Podobnie jak w przypadku poprzednio opisywanego raportu, w celu podglądu szczegółowych informacji o
zużyciach, należy rozwinąć tabelę pod wykresem.

Rys.Raport: Zużycie mediów – grupy w postaci tabeli.

Użyty agregat dla zmiennych licznikowych w grupach: sum_up
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2.3. Zużycie mediów w zależności od temperatury
Raport pozwala na analizę zużycia zmiennych licznikowych (isCounter = 1) w określonym interwale
czasowym oraz funkcji temperatury (temperatura uśredniona w wybranym interwale czasowym). W celu
wygenerowania raportu należy wybrać z zakładki Zmienne żądane zmienne oraz z zakładki Temperatura
zmienną temperatury.
Wprowadzona zmienna temperatury może być tylko jedna (nie jest ona zmienną licznikową).
Użyty agregat dla zmiennych licznikowych: sum_up

2.4. Zużycie mediów w zależności od typów grup
Raport pozwala na analizę zużycia zmiennych licznikowych (isCounter = 1) dla grup zmiennych w
określonym interwale czasowym z grupowaniem zużycia zmiennych dla konkretnych typów grup.
W celu wygenerowania raportu należy w zakładce Grupy dodać zdefiniowane uprzednio grupy, a także
określić interwał (godzinowy, dzienny, miesięczny) dla wybranego okresu czasu.
Przykładowo wygenerowany raport:

Rys.Raport: Zużycie mediów w zależności od typów grup.

Pod wykresem znajdują się dwa pola, za pomocą których można wyświetlić szczegółowe informacje dla
raportu. Przy wyborze pola Zobacz całkowite zużycie zostaną wyświetlone wykresy kołowe wraz z tabelą
prezentującą sumaryczne zużycie wszystkich zmiennych w wybranych grupach, w wybranym interwale
czasowym.
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Przykładowo wyświetlone całkowite zużycie:

Rys.Raport: Zużycie mediów w zależności od typów grup – w ujęciu tabelarycznym (1).

Wybierając z kolei pole Zobacz zużycie dla poszczególnych grup zostanie wyświetlona tabela ze wszystkimi
zmiennymi i ich zużyciami, w wybranych do raportu grupach, pogrupowane zgodnie z wybranym przy
generowaniu interwałem. Poniżej przedstawiono przykład:

Rys.Raport: Zużycie mediów w zależności od typów grup – w ujęciu tabelarycznym (2).

Użyty agregat dla zmiennych licznikowych w grupach: sum_up
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2.5. Profile mocy - zmienne
Raport pozwala na analizę profilów mocy dla zmiennych w określonym interwale czasowym.
Wybrane zmienne powinny być profilami mocy z odpowiednio zadeklarowaną agregacją.
W celu wygenerowania raportu należy wybrać z zakładki Zmienne dowolną ilość zmiennych, na podstawie
których raport zostanie utworzony.
Przykładowo wygenerowany raport:

Rys.Raport: Profile mocy - zmienne.

Aby zobaczyć szczegółowe informacje na temat wartości profili mocy w wybranym zakresie dat, należy
rozwinąć za pomocą znaku plusa tabelę znajdującą się pod wykresem. W tabeli są prezentowane
wszystkie dodane uprzednio zmienne, jak poniżej:

Rys.Raport: Profile mocy – zmienne – w ujęciu tabelarycznym.

Użyty agregat dla zmiennych: average
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2.6. Zużycie dla dni tygodnia – zmienne
Raport pozwala na analizę średniego zużycia zmiennych licznikowych (isCounter = 1) dla zmiennych w
dziennym interwale czasowym dla poszczególnych dni tygodnia.
Aby raport został poprawnie utworzony, niezbędne jest wybranie zakresu czasowego minimum 7 dni.
Przykładowo wygenerowany raport:

Rys.Raport: Zużycie dla dni tygodnia - zmienne.

W celu wyświetlenia szczegółowych danych dotyczących wygenerowanego raportu należy rozwinąć tabelę
pod wykresem, klikając w znak plusa.

Rys.Raport: Zużycie dla dni tygodnia – zmienne – w ujęciu tabelarycznym.

Użyty agregat dla zmiennych licznikowych: sum_up
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2.7. Zużycie dla dni tygodnia - grupy
Raport pozwala na analizę średniego zużycia zmiennych licznikowych (isCounter = 1) dla grup zmiennych
w określonym interwale czasowym dla dni tygodnia.
Podobnie jak w raporcie dla zmiennych opisywanym powyżej, w celu poprawnego utworzenia raportu
niezbędne jest wybranie interwału czasowego powyżej 7 dni.
Przykładowo wygenerowany raport:

Rys. Raport: Zużycie dla dni tygodnia – grupy.

Tabelę pod wykresem należy rozwinąć, klikając w znak plusa. Przykładowa tabela ze szczegółowymi
danymi:

Rys. Raport: Zużycie dla dni tygodnia – grupy – w ujęciu tabelarycznym.

Użyty agregat dla zmiennych licznikowych w grupach: sum_up
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2.8. Dobowo - godzinowy
Raport pozwala na analizę średniego zużycia zmiennych licznikowych (isCounter = 1) dla zmiennych w
interwale dziennym dla 24 godzin i konkretnie określonych granic wartości zmiennych przez operatora.
W celu wygenerowania raportu należy dodać z zakładki Zmienne dowolną liczbę zmiennych
(wprowadzane zmienne powinny mieć te same jednostki) oraz z zakładki Inne wybrać wartości progu
pierwszego i drugiego.
Przykładowo wygenerowany raport:

Rys. Raport: Dobowy - godzinowy.

2.9. Zużycie dane profilowe
Raport pozwala na analizę zużycia energii elektrycznej na podstawie zmiennych będących profilami mocy
w określonym interwale czasowym.
Aby wygenerować raport, należy dodać odpowiednie zmienne z zakładki Profile mocy.
Przykładowo wygenerowany raport:

Rys. Raport: Zużycie dane profilowe.
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2.10. Zmianowy
Raport przedstawia zużycie wybranych zmiennych w interwale zmianowym, dla zdefiniowanych
parametrów zmianowych.
W celu wygenerowania raportu należy z zakładki Zmienne wybrać dowolną ilość żądanych zmiennych
licznikowych. W zakładce Inne należy określić następujące parametry, na podstawie których zostanie
stworzony raport:
Liczba zmian (np. dla dwóch zmian - „2”),
Początek pierwszej zmiany (np. dla zmiany rozpoczynającej się o 6:00 – „6”),
Czas trwania zmiany (np. dla dwunastogodzinnej zmiany – „12”).
Przykładowo wygenerowany raport:

Rys. Raport: Zmianowy.
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2.11. Strefowy
Raport przedstawia zużycie wybranych zmiennych w zależności od określonej taryfy i jej stref
energetycznych.
W celu wygenerowania raportu należy z zakładki Zmienne wybrać żądane zmienne, a następnie w
zakładce Inne wpisać nazwę Taryfy, dla której raport zostanie utworzony.
Przykładowo wygenerowany raport:

Rys. Raport: Strefowy.

Raport jest tworzony na podstawie wprowadzonych szczytów energetycznych, które można edytować w
panelu tworzenia raportu strefowego.
Obok przycisku Generuj raport, znajduje się dodatkowy przycisk Szczyty taryf. Po jego wybraniu zostanie
wyświetlone nowe okno, którym można wybrać rok, nazwę taryfy oraz dostępne dla niej szczyty.
Po naciśnięciu przycisku Wybierz, zostaną wyświetlone miesiące w określonym wcześniej roku
kalendarzowym, oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia szczytu energetycznego dla każdego z nich.
Wartości te można dowolnie edytować, pamiętając, aby na koniec zatwierdzić wprowadzone zmiany
przyciskiem Zapisz, znajdującym się w lewym górnym rogu panelu.
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2.12. Interwałowy dobowy zużyć
Raport przedstawia zużycie jednej wybranej zmiennej dla określonego zakresu czasowego. Raport może
być generowany w interwale dobowym piętnastominutowym lub dobowym sześciesięciominutowym.
Weekendy wyszczególnione są w tabeli poprzez zmianę koloru tła.
W celu wygenerowania raportu należy z zakładki Zmienne dodać jedną wybraną zmienną z dostępnych
zmiennych licznikowych.
Przykładowo wygenerowany fragment raportu:

Rys. Raport: Interwałowy dobowy zużyć.

2.13. Interwałowy dobowy profili mocy
Raport ten podobnie jak raport interwałowy dobowy zużyć, przedstawia zużycie dla wybranej zmiennej
profilu mocy.
Przykładowo wygenerowany fragment raportu:

Rys. Raport: Interwałowy dobowy profili mocy.
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3. RAPORTY – ANALIZA
3.1. Bilansowy mediów
Raport pozwala na porównanie zużycia dowolnej liczby zmiennych licznikowych wejściowych i
wyjściowych (isCounter = 1) w obrębie konkretnej jednostki w określonym interwale czasowym.
Aby wygenerować raport, należy z zakładek Zmienne wejściowe i Zmienne wyjściowe, wprowadzić
spośród dostępnych zmienne licznikowe.
Utworzony raport przedstawia wartości w wybranym interwale czasowym dla każdej wybranej zmiennej,
jak również sumę wejść, sumę wyjść i różnicę pomiędzy nimi.
Przykładowo wygenerowany raport:

Rys. Raport: Bilansowy mediów.

16

3.2. Bilansowy energii czynnej do biernej
Raport pozwala na analizę zużycia energii czynnej w stosunku do energii biernej dla zmiennych energii
czynnej i energii biernej w określonym interwale czasowym dla ręcznie wpisanej wartości cosinusa fi.
Wprowadzane zmienne powinny mieć te same jednostki.
Aby wygenerować raport, należy wprowadzić z zakładek Energia czynna oraz Energia bierna żądane
zmienne do raportu, oraz w zakładce Inne wprowadzić wartość cosinusa fi.
Przykładowo wygenerowany raport:

Rys. Raport: Bilansowy energii czynnej do biernej.

W celu analizy szczegółowych danych energii należy rozwinąć tabelę znajdującą się pod wykresem za
pomocą znaku plusa.

Rys. Raport: Bilansowy energii czynnej do biernej – w ujęciu tabelarycznym.

Użyty agregat dla zmiennych: sum_up
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3.3. Rozkład profili mocy
Raport pozwala na analizę przebiegu zużycia zmiennych w określonym interwale czasowym.
Przebieg zilustrowany jest w formie wartości minimalnej, średniej oraz maksymalnej w obrębie
wybranego interwału czasowego.
Aby wygenerować raport należy dodać z zakładki Profile mocy dowolną ilość dostępnych profili mocy.
Przykładowo wygenerowany raport:

Rys. Raport: Bilansowy energii czynnej do biernej – w ujęciu tabelarycznym.

Rys. Raport: Bilansowy energii czynnej do biernej – w ujęciu tabelarycznym.
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3.4. Stan licznika
Raport pozwala na analizę aktualnych stanów liczników dla określonego interwału czasowego. Wartość
licznika brana jest z ostatniego znanego odczytu licznika.
Po wygenerowaniu raportu użytkownik może zobaczyć tabelę z opisanymi zmiennymi w wybranym
interwale czasowym.
Przykładowo wygenerowany raport:

Rys. Raport: Stan licznika.

3.5. Stan licznika dla grup
Po wybraniu grupy lub kilku grup z licznikami użytkownik może otrzymać wykres ze stanami liczników dla
zmiennych, które pojawiają się w utworzonych grupach.
Przykładowo wygenerowany raport:

Rys. Raport: Stan licznika dla grup.
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3.6. Czas pracy maszyn
Raport pozwala na analizę czasu pracy maszyn w wybranym interwale czasowym, dla określonego czasu.
Z zakładki Zmienne użytkownik musi wybrać interesujące go zmienne będące mocami czynnymi, na
podstawie których liczony jest czas pracy maszyn.
W zakładce Inne użytkownik musi również określić parametr Wartość szumów, który jest wartością mocy,
pominiętą przy obliczeniach.
Przykładowo wygenerowany raport:

Rys. Raport: Czas pracy maszyn.

Po kliknięciu w czas pracy użytkownik może przejść do zaawansowanej analizy w zależności od wybranego
interwału czasowego. Przykładowa tabela dla wszystkich zadeklarowanych zmiennych:

Rys. Raport: Czas pracy maszyn – w ujęciu tabelarycznym.
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3.7. Dziesięć największych mocy 15 min
Raport pozwala na analizę 10 największych mocy 15 minutowych w zadanym okresie czasu oraz
wybranym interwale czasowym.
Z zakładki Zmienne użytkownik musi wybrać interesujące go zmienne profili mocy, które może następnie
podejrzeć w Parametrach raportu.
Po wygenerowaniu raportu wyświetla się rozwijana tabela wybranych zmiennych. Aby wyświetlić 10
największych mocy dla danej zmiennej, należy wcisnąć przycisk znajdujący się przy nazwie i opisie
zmiennej.
Po rozwinięciu wyświetlana jest lista dziesięciu mocy sortowanych od największej wraz z datą wystąpienia
oraz jednostką.
Przykładowo wygenerowany raport:

Rys. Raport: Dziesięć największych mocy 15 min.

Użyty agregat dla zmiennych: average
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3.8. Przekroczenie mocy 15 min - cel
Raport pozwala na wyświetlenie mocy 15 minutowych, które przekroczyły określony przez użytkownika
cel energetyczny.
Aby utworzyć raport, należy z zakładki Zmienne wybrać dowolną ilość zmiennych profili mocy.
Po wygenerowaniu raportu zostaje wyświetlona rozwijana tabela przedstawiająca zmienne, w których
wystąpiły przekroczenia określonego progu wartości.
Aby wyświetlić przekroczenia mocy dla danej zmiennej, należy wcisnąć przycisk znajdujący się przy nazwie
i opisie zmiennej. Po rozwinięciu listy można zobaczyć wartości mocy piętnastominutowych wraz z
czasem, dla których wystąpiły przekroczenia oraz jednostką.
Przykładowo wygenerowany raport:

Rys. Raport: Przekroczenie mocy 15 min - cel.

Użyty agregat dla zmiennych: average
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3.9. Przekroczenie mocy 15 min – próg
Raport w odróżnieniu od poprzedniego pozwala na wyświetlenie mocy 15 minutowych, które przekroczyły
określony przez użytkownika wartość progową.
W celu wygenerowania raportu, należy z zakładki Zmienne wybrać żądane zmienne, natomiast w zakładce
Inne wprowadzić wartość progową, do której wartości profilu mocy będą przyrównywane.
Podobnie jak w poprzednim raporcie, aby wyświetlić przekroczenia dla konkretnej zmiennej, należy
rozwinąć tabelę znakiem plusa, znajdującym się koło nazwy zmiennej.
Przykładowo wygenerowany raport:

Rys. Raport: Przekroczenie mocy 15 min - próg.
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3.10. Liczba wystąpień mocy 15 minutowej
Raport pozwala na obserwację wystąpień mocy 15 minutowych, dla zmiennych będącymi profilami mocy
w określonym interwale czasowym.
W celu wygenerowania raportu należy z zakładki Zmienne wybrać dowolną ilość profili mocy.
Raport posiada zarówno graficzną interpretacje danych, jak również tabelaryczną.
Przykładowo wygenerowany raport:

Rys. Raport: Liczba wystąpień mocy 15 minutowej.

Rys. Raport: Liczba wystąpień mocy 15 minutowej – w ujęciu tabelarycznym.

Użyty agregat dla zmiennych: average
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3.11. Zużycie mediów - analiza czasowa - progi
Raport pozwala na analizę przebiegu zużycia zmiennych, w określonym interwale czasowym, dla
określonych przez użytkownika progów.
W zależności od wybranych wartości progów, zużycie zmiennych przedstawione jest w różnych kolorach
(zielonym – małe zużycie, żółtym – średnie zużycie, czerwonym – duże zużycie).
Aby wygenerować raport, należy w zakładce Zmienne dodać, spośród dostępnych, zmienne do raportu, jak
również w zakładce Inne podać wartości progu pierwszego i drugiego, na podstawie których grupowana
będzie wielkość zużycia.
Przykładowo wygenerowany raport:

Rys. Raport: Zużycie mediów – analiza czasowa - progi.

3.12. Zużycie mediów - analiza czasowa – progi – grupy
Raport pozwala na analizę przebiegu zużycia zmiennych z grup, w określonym interwale czasowym.
Generowanie raportu jest analogiczne jak poprzedniego.
Przykładowy raport:

Rys. Raport: Zużycie mediów – analiza czasowa – progi - grupy.
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3.13. Zużycie mediów – analiza czasowa - gradient
Raport pozwala na analizę przebiegu zużycia zmiennych oraz zmiennych z grup, w określonym interwale
czasowym.
Wartości zużycia w danym interwale przedstawione są z użyciem automatycznego gradientu, który dla
największej wartości zużycia przyjmuje kolor czerwony, a dla najmniejszego zużycia przyjmuje kolor jasno
zielony.
Przykładowo wygenerowany raport:

Rys. Raport: Zużycie mediów – analiza czasowa – gradient.

3.14. Zużycie mediów – analiza czasowa – gradient – grupy

Rys. Raport: Zużycie mediów – analiza czasowa – gradient - grupy.
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3.15. Realizacja celów energetycznych
Raport przestawia zużycie energii w zadanym okresie czasu oraz wybranym interwale czasowym w
stosunku do założonego celu energetycznego.
W zakładce Zmienne należy wybrać, spośród dostępnych, żądane zmienne. Wygenerowany raport
prezentuje w formie tabeli zużycie, cel energetyczny, różnice pomiędzy nimi i różnicę procentową
wybranych zmiennych. Sumaryczne zużycie, jak również sumaryczny cel energetyczny wszystkich
wybranych zmiennych jest przestawiony na wykresie poniżej tabeli.
Przykładowo wygenerowany raport:

Rys. Raport: Realizacja celów energetycznych.

Aby uszczegółowić informacje do jednej zmiennej, należy wybrać pole z jej nazwą w tabeli. Wówczas
zostanie zaprezentowana tabela i wykres wyłącznie dla wybranej zmiennej.
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3.16. Koszty zużycia energii
Raport pozwala na analizę kosztów zużycia energii w zadanym okresie czasu oraz wybranym interwale
czasowym.
W zakładce Zmienne należy wybrać żądane zmienne. Wygenerowany raport prezentuje zużycie energii i
koszt pojedynczej zmiennej, jak również całkowity koszt wszystkich wybranych zmiennych w zadanym
interwale czasowym.
Przykładowo wygenerowany raport:

Rys. Raport: Koszty zużycia energii.

Raport po wygenerowaniu w interwale miesięcznym pozwala na wyświetlenie dowolnego miesiąca w
interwale dziennym, poprzez wybranie odpowiadającego mu pola w kolumnie Miesiąc. Analogicznie
można postąpić w przypadku interwału dziennego i wybranego dnia, przechodząc do interwału
godzinowego poprzez wybór pola w kolumnie Dzień.
W interwale godzinowym widoczna jest dodatkowa kolumna informująca o wartości taryfy w danej
godzinie. Z uwagi na zmienność taryfy w ciągu dnia, w interwale dziennym oraz miesięcznym kolumna ta
nie jest widoczna.

Rys. Raport: Koszty zużycia energii - w interwale godzinowym.
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3.17. Akcyzowy
Raport umożliwia analizę całkowitego kosztu zużycia dla zmiennych w wybranym okresie czasu na
podstawie zadeklarowanej ceny jednostkowej i mnożnej.
W zakładce Zmienne należy dodać zmienne, dla których raport będzie wygenerowany, natomiast w
zakładce Inne – cenę jednostkową i mnożną.
W przypadku większej ilości zmiennych można zadeklarować jedną mnożną dla wszystkich, lub
indywidualną dla każdej z osobna, wpisując wartości po przecinku, np.:
Cena jednostkowa: 0,005
Mnożne: 50,50,300,300,100,100,100
Przykładowo wygenerowany raport:

Rys. Raport: Akcyzowy.

3.18. Plan pracy maszyny
Raport przedstawia minutowo plan pracy wybranej maszyny, dzieląc go na dwa okresy: pracę i przerwy.
W celu wygenerowania raportu należy wybrać z zakładki Zmienne jedną zmienną, która będzie
prezentowana. W zakładce Inne należy zdefiniować próg, jako wartość mocy, powyżej którego maszyna
kwalifikowana jest jako pracująca. Na podstawie tak zdefiniowanego progu zostanie w raporcie
pogrupowany czas pracy.
Po kliknięciu w przycisk Wybierz przy wprowadzaniu wartości progu, zostanie wyświetlone nowe okno, w
którym będzie możliwość zdefiniowania nowej wartości progu, lub też wybrania z listy rozwijanej
zdefiniowanych uprzednio progów dla wybranej zmiennej.
Po wygenerowaniu raportu dla określonego zakresu czasowego, możliwe jest wprowadzanie komentarzy
do wyświetlonych wierszy. W celu wprowadzenia nowego komentarza należy przełączyć zakładkę w
lewym górnym rogu raportu z Raport na Komentarze.
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Przykładowo wygenerowany raport:

Rys. Raport: Plan pracy maszyny.

W zakładce Komentarze można wpisać w dowolnym wierszu wartości w polach Okres, Czynność oraz
Nazwa, natomiast w polu Typ można z rozwijanej listy wybrać dostępne wartości.
Aby zapisać wprowadzone komentarze, należy wybrać przycisk Zapisz, znajdujący się w lewym górnym
rogu, poniżej zmiany zakładek.
Przykładowy ekran wprowadzania komentarzy:

Rys. Raport: Plan pracy maszyny – ekran wprowadzania komentarzy.
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3.19. Wartości maksymalne zużyć
Raport pozwala na analizę osiągniętych maksymalnych wartości dla zmiennych licznikowych w interwale
piętnastominutowym lub sześćdziesięciominutowym.
Aby wygenerować raport, należy dodać jedną zmienną z zakładki Zmienne, oraz określić liczbę
wyświetlanych wartości w zakładce Inne.
Przykładowo wygenerowany raport:

Rys. Raport: Wartości maksymalne zużyć.

3.20. Wartości maksymalne profili mocy
Raport pozwala na analizę osiągniętych maksymalnych wartości dla profili mocy w interwale
piętnastominutowym lub sześciesięciominutowym.
Podobnie jak w przypadku Raportu wartości maksymalnych zużyć, należy wybrać jedną zmienną z zakładki
Zmienne, oraz określić liczbę wartości w zakładce Inne.

Rys. Raport: Wartości maksymalne profili mocy.
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3.21. Przekroczenia zużyć
Raport przedstawia wartości przekroczeń zużyć wybranej zmiennej licznikowej, w zależności od
ustalonych przez użytkownika limitów.
Aby wygenerować raport, należy dodać jedną zmienną z zakładki Zmienne, oraz wprowadzić wartość
limitu dolnego i limitu górnego w zakładce Inne.
Na podstawie tych wartości zostaje stworzony raport, gdzie piętnastominutowa wartość maksymalna
wybranej zmiennej w określonym interwale czasowym przekroczyła limit dolny, oraz równocześnie nie
przekroczyła limitu górnego.
Przykładowo wygenerowany raport:

Rys. Raport: Przekroczenia zużyć.

3.22. Przekroczenia profili mocy
Raport przedstawia wartości przekroczeń zużyć wybranej zmiennej profilu mocy, w zależności od
ustalonych przez użytkownika limitów. Generowanie raportu, jak również interpretacja, jest taka sama jak
w wyżej opisanym raporcie przekroczeń zużyć.
Przykładowo wygenerowany raport:

Rys. Raport: Przekroczenia profili mocy.
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3.23. Opłata mocowa
Raport opłata mocowa pozwala obliczyć opłatę za gotowość do zabezpieczenia dostarczania prądu.
O dokładnej wartości opłaty mocowej decyduje Urząd Regulacji Energetyki i powinien go opublikować do
31 grudnia bieżącego roku na kolejny rok kalendarzowy. W tym celu, w zakładce Inne został
zadeklarowany parametr Wartość opłaty mocowej za 1 [Wh].

Po kliknięciu przycisku Wybierz użytkownik ma możliwość deklaracji nowej opłaty mocowej lub wyboru
wcześniej zadeklarowanej opłaty za poprzednie lata. Użycie przycisku Zapisz powoduje zapisanie wartości
opłaty mocowej dla wybranego roku lub nadpisanie istniejącej wartości, natomiast przycisk Wybierz
powoduje wybranie wartości parametru, który następnie będzie wykorzystany do generacji raportu.

Raport powinien być zawsze generowany od pierwszego dnia miesiąca do pierwszego dnia pożądanego
miesiąca (np. od 01.01.2021 – 01.01.2022).
Przykładowo wygenerowany raport:

Rys. Raport: Opłata mocowa z interwałem miesięcznym.
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Rys. Raport: Opłata mocowa z interwałem dziennym.

Użyty agregat dla zmiennych: sum_up
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