
Activând pe piafla româneascæ în
domeniul energetic de peste 15 ani,
prin sistemele sale de telegestiune,
SC ENERGOBIT SRL, vine în sprijinul
consumatorilor de energie electricæ
oferind soluflii la problemele cu care
se confruntæ aceøtia: sistemul optim
de tarifare a energiei electrice,
negocierea unui contract avantajos cu
furnizorul de energie electricæ,
evitarea penalizærilor din partea
furnizorului de energie, cunoaøterea
costurilor defalcate pe secflii
(secfliuni), scæderea costurilor de
producflie, creøterea competitivitæflii,
oferirea de servicii de calitate etc. 

Structura fizicæ a sistemelor

Structura fizicæ a sistemelor (fig. 1, 2
øi 3) diferæ de la un consumator la altul,
fiind rezultatul corelærii facilitæflilor tehnice
pe care le solicitæ consumatorul cu
posibilitæflile economice ale acestuia. 

Flexibilitatea în adaptarea structurii
sistemului de telegestiune la cerinflele
consumatorului rezultæ din poziflia pe piaflæ a
SC ENERGOBIT SRL, acesta fiind distribu-
itor unic în România al producætorului de
contoare Actaris Franfla øi al Power
Measurement - Schneider Electric, Canada. 

Monitorizarea consumurilor 
la calculator
Achiziflia datelor se realizeazæ cu

ajutorul mmoodduulluulluuii ddee aacchhiizziiflfliiee al progra-
mului de telegestiune. Programul de tele-
gestiune utilizat este ales în funcflie de
structura fizicæ a sistemului, acesta poate fi
ION Enterprise, al firmei Power Measure-
ment - Schneider Electric, SL-GSM sau
SL-ONLINE, al firmei Energobit. 

Structura acestor programe este de
tip client-server, ceea ce permite accesul
simultan la date de la mai multe calcu-
latoare.
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Sisteme de telegestiune a
energiei electrice, realizate 
de Grupul EnergoBit

IInngg.. AAnnddrreeaa BBIILLCC
IInngg.. MMiihhaaii SSÂÂRRBB

EEnneerrggooBBiitt SSRRLL Fig. 2. Exemplu structuræ sistem
telegestiune, comunicaflie 

pe buclæ RS485

Fig. 1. Exemplu structuræ sistem
telegestiune pe bazæ de 

impulsuri proporflionale cu 
consumul, emise de contoare



Prelucrarea øi afiøarea datelor se
realizeazæ cu ajutorul mmoodduulluulluuii  ddee
rraappoorrttaarree al programului de telegestiune. 

Programul poate genera numeroase
rapoarte pentru fiecare punct de mæsuræ
øi grup definit de puncte de mæsuræ
(subconsumatori, secflii etc.), în continu-
are fiind prezentate câteva dintre acestea.

Afiøarea datelor în timp real

În cadrul acestui raport se pot afiøa
urmætoarele mærimi, actualizate la inter-
vale de câteva secunde:

• energia activæ import/export
(consumatæ/furnizatæ);

• energia reactivæ import/export
(consumatæ/furnizatæ);

• energia aparentæ;
• putere activæ øi reactivæ;
• tensiunile de fazæ/linie, trifazat;
• curenflii de fazæ, trifazat;
• factorul de putere.

Monitorizarea parametrilor electrici se
poate realiza chiar pe schemele monofi-
lare ale consumatorului.

Urmærirea încadrærii
consumului în limitele impuse
de contractul de furnizare
Indiferent de tipul consumatorului,

captiv sau elegibil, øi de tipul sistemului
de tarifare aplicat consumatorului, progra-
mul de telegestiune permite: 

• uurrmmæærriirreeaa îînnccaaddrræærriiii ccoonnssuummuulluuii îînn
lliimmiitteellee iimmppuussee ddee ccoonnttrraaccttuull ddee ffuurrnniizzaarree;;

• aavveerrttiizzaarreeaa pprreeddiiccttiivvææ aa uuttiilliizzaattoorruulluuii
îînn ccaazz ddee ppeerriiccooll ddee ddeeppææøøiirree aa lliimmiitteelloorr
iimmppuussee.. În cazul în care ritmul curent al
consumului ar duce la depæøirea valorii
medii l imitæ la sfârøitul perioadei de
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Fig. 4 Ecran afiøare parametri 
în timp real

Fig.5 Ecran afiøare parametri 
pe schema monofilaræ

Fig. 3. Exemplu structura sistem
telegestiune, comunicaflie pe GSM
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integrare (de sfert de oræ, în cazul tarifelor A øi A33, de o oræ în
cazul consumatorilor eligibili), utilizatorul este avertizat vizual øi
sonor, øi ssee iinnddiiccææ vvaallooaarreeaa --  ppuutteerreeaa ddee rreezzeerrvvææ  -- llaa ccaarree ttrreebbuuiiee
rreedduussææ ppuutteerreeaa aabbssoorrbbiittææ,, aassttffeell îînnccââtt ppuutteerreeaa mmeeddiiee ppee ssffeerrtt ddee
oorrææ ssaauu ppee oorrææ ssææ ssee îînnccaaddrreezzee îînn lliimmiittaa iimmppuussææ..

Pentru consumatorii eligibili programul mai permite:
• pprrooggrraammaarreeaa ccââttee uunnuuii pprraagg ppeennttrruu ffiieeccaarree oorrææ aa zziilleeii;;
• uurrmmæærriirreeaa îînnccaaddrræærriiii ccoonnssuummuulluuii îînn ffuunnccflfliiee ddee pprraagg,, funcflie

de +10%, +20%, +30% etc., faflæ de prag, sau orice alte limite
stabilite de contractul de furnizare. Pentru fiecare prag,
avertizarea vizualæ se realizeazæ cu altæ culoare, selectatæ de
beneficiar. În cadrul avertizærii sonore se anunflæ vocal nivelul
faflæ de care se face avertizarea.

• îînnrreeggiissttrraarreeaa ccoonnssuummuulluuii ddeeffaallccaatt ppee nniivveelluurrii:: sub prag,
între prag øi +10%, +20% sau +30% etc. din prag.

Afiøarea în timp real a curbei de sarcinæ
Programul permite urmærirea în timp real (actualizare la

minut øi la sfert de oræ sau oræ) a curbei de sarcinæ, cu afiøarea
pragurilor impuse de contractul de furnizare a energiei. 

Energii

Modulul de raportare permite generarea de rapoarte în Excel
cu energiile orare sau pe sfert de oræ pentru fiecare zi din
perioada selectatæ.

Curbe de sarcinæ
Cu ajutorul modulului de raportare se pot afiøa curbe de

sarcinæ pentru orice zi retroactivæ øi pentru orice perioadæ
selectatæ.

Algerea sistemului optim de tarifare

Modulul de raportare permite simularea diferitelor sisteme
de tarifare aflate în vigoare, adicæ analiza costurilor rezultate din
consumul de energie electricæ pentru alegerea  sistemului optim
de tarifare.

Fig. 6 Ecran de urmærire a încadrærii 
consumurilor în limitele impuse

Fig. 8 Ecran de afiøare a 
energiilor orare

Fig. 7 Ecran de afiøare a curbei de sarcinæ în timp real

Fig. 9 Ecran de afiøare a 
curbelor de sarcinæ 

retroactive



Fig. 10 Ecran de afiøare a costurilor funcflie de 
sistemul de tarifare selectat

Vizualizarea datelor pe Internet
Programul de telegestiune ION Enterprise are în com-

ponenflæ øi un modul Web-server denumit WebReach. Acest
modul permite vizualizarea rapoartelor, inclusiv a celor în timp
real pe Internet, oferind acces nelimitat la rapoarte. Aceastæ
facilitate scuteøte beneficiarul de cheltuieli suplimentare care ar
rezulta din achiziflionarea mai multor module de raportare pentru
a permite accesul la date din mai multe locaflii.

Avantaje 
Principalul avantaj al sistemelor de telegestiune realizate de SC

ENERGOBIT SRL este flexibilitatea lor. Aceste sisteme se pot
adapta la cerinflele beneficiarului atât ca structuræ fizicæ, cât øi ca ra-
poarte generate. Rapoartele generate de programul de telegestiune
pot fi personalizate øi adaptate astfel încât sæ-l ajute cât mai mult pe
consumator în obflinerea unui cost al consumului cât mai redus.

Sistemele pot fi realizate pe etape øi pot fi extinse ulterior.
De asemenea, sistemele permit integrarea monitorizærii
consumurilor neelectrice, apæ, gaz, abur, etc. realizându-se
astfel un sistem de telegestiune unitar pe întreprindere.

Referinfle
Astfel de sisteme existæ în funcfliune cu succes la diverøi furnizori

si consumatori din flaræ, de exemplu: Cet Iaøi, Donasid C„l„raøi, Helios
Aleød, Comelf Bistrifla, Metrorex Bucuresti, SH Buzæu, Chimsport
Oræøtie, Metalica Oradea, IPEC Alba Iulia, Rekord Alba Iulia, Unimet
CUG Cluj-Napoca,  Bega Upsom Ploieøti, Oltchim Rm. Vîlcea, Arpe-
chim Piteøti, Electroprecizia Sæcele, Carbochim Cluj, Socomet Oflelu
Roøu, Silva Reghin, Salina Ocna Dej, Sticla Turda, Comtim Salonta,
Romcim Lafarge Aleød, Victoria Floreøti, Metalurgica Aiud, Chimica
Oræøtie, Hidromecanica Braøov, Elcond Zalæu, Mebis Bistrifla, Ers Cug
Cluj, Fortur Cug Cluj, Letea Bacæu, Exploatarea Minieræ Berbeøti, Ex-
ploatarea Minieræ Alunul, Romcim Lafarge Medgidia, Exploatarea Mini-
eræ Petrila, Exploatarea Minieræ Aghireø, Upetrom Ploieøti, Fermit
Râmnicu Særat, Fortpres Cug Cluj, Exploatarea Minieræ Borøa, Romcim
Lafarge Aghireø, Exploatarea Minieræ: Baia de Arieø, Certej, Abrud,
Iara, Rafinæria Vega Ploieøti, Robinete Industriale Bacæu, Termica
Târgoviøte, OLPO Podari, Sanex Cluj, FNC Cælæraøi, IAIFO Zalæu, MAT
Craiova, Autonova Satu-Mare, Coca Cola Ploieøti, Petrotel LUKOIL,
Exploatarea Minieræ Bælan, Sidex Galafli, Michelin-Silvania Zalæu etc.   �


