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Smart metering – benchmark UE
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Zaawansowanie wdrożeń AMI

Źródło - Stakeholders Workshop – Benchmarking of smart meter deployment in EU-28 Brussels – 20/02/2019
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Analiza CBA

Źródło - Stakeholders Workshop – Benchmarking of smart meter deployment in EU-28 Brussels – 20/02/2019



Gliwice, 26.06.2019 6

Key drivers dla wdrożeń liczników 
inteligentnych

Optymalizacja procesu zarządzania siecią –

pozostaje kluczowym driverem dla instalacji

liczników inteligentnych Dynamiczne ceny energii dla gospodarstw domowych

– kolejny ważny driver dla instalacji liczników

inteligentnych, dostarczający korzyści dla uczestników

rynku (mniejsze zużycie energii przez odbiorców)

Wzrost efektywności energetycznej – nie jest

istotnym elementem dla instalacji liczników

inteligentnych

Źródło - Stakeholders Workshop – Benchmarking of smart meter deployment in EU-28 Brussels – 20/02/2019
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Korzyści z wdrożeń AMI

Źródło - Stakeholders Workshop – Benchmarking of smart meter deployment in EU-28 Brussels – 20/02/2019

Podstawową korzyścią z instalacji liczników inteligentnych jest obniżenie

kosztów operacji na licznikach.

 3 z 4 głównych korzyści wykonanych wdrożeń liczników inteligentnych nie

dotyczą odbiorców.
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Koszty i korzyści w przeliczeniu na licznik

Źródło - Stakeholders Workshop – Benchmarking of smart meter deployment in EU-28 Brussels – 20/02/2019
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Architektura AMI - 2011

Źródło - Stakeholders Workshop – Benchmarking of smart meter deployment in EU-28 Brussels – 20/02/2019
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Architektura AMI - 2019

Źródło - Stakeholders Workshop – Benchmarking of smart meter deployment in EU-28 Brussels – 20/02/2019
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Legislacja w UE i w Polsce
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Legislacja w UE

W dniu 5.06.2019 r. Komisja 

Europejska opublikowała 

dokumenty Pakietu 

Zimowego (Clean Energy 

Packege)

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie 

wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz zmieniająca dyrektywę 2012/27/UE 
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Legislacja w UE

INTELIGENTNE SYSTEMY OPOMIAROWANIA

1. Państwa członkowskie zapewniają wprowadzenie na swoim terytorium inteligentnych

systemów opomiarowania, które mogą być uzależnione od ekonomicznej oceny

wszystkich długoterminowych kosztów i korzyści dla rynku oraz indywidualnego

konsumenta lub od oceny, która forma inteligentnego opomiarowania jest uzasadniona z

ekonomicznego punktu widzenia i efektywna kosztowo oraz w jakim czasie ich

dystrybucja jest wykonalna.

2. W ocenie takiej uwzględnia się metody analizy kosztów i korzyści oraz minimalny

zestaw funkcjonalności inteligentnych systemów opomiarowania, przewidziany w

zaleceniu Komisji 2012/148/UE, jak również najlepsze dostępne techniki służące

zapewnieniu najwyższego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony danych.

3. Z zastrzeżeniem takiej oceny państwa członkowskie lub – w przypadku gdy państwo

członkowskie tak postanowiło – wyznaczony właściwy organ przygotowują harmonogram

wprowadzania inteligentnych systemów opomiarowania, wyznaczając termin docelowy

wynoszący do dziesięciu lat. W przypadku gdy wprowadzanie inteligentnych systemów

opomiarowania zostanie ocenione pozytywnie, w ciągu 7 lat od daty uzyskania takiej

pozytywnej oceny lub do 2024 r. w przypadku tych państw członkowskich, które

rozpoczęły systematyczne wprowadzanie inteligentnych systemów opomiarowania
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Art. 33 Inteligentne systemy pomiarowe wzmacniają pozycję konsumentów, ponieważ 

umożliwiają im otrzymywanie dokładnych informacji o wytwarzanej lub zużywanej przez nich 

energii w czasie zbliżonym do rzeczywistego (…) 

Art.36 (…) inteligentne systemy pomiarowe, które mają być wdrożone, nie powinny stanowić 

przeszkody dla zmiany sprzedawcy i powinny być wyposażone w odpowiednie funkcje, które 

umożliwiają konsumentom uzyskanie niemalże w czasie rzeczywistym dostępu do swoich 

danych dotyczących zużycia, modulowanie zużycia energii (…) 

Legislacja w UE

20. ‘near-real time’ means, in the context of smart metering, a short time period, usually down to 

seconds or up to the imbalance settlement timeframe in the national market; 

czas zbliżony do rzeczywistego oznacza, w kontekście inteligentnych pomiarów, krótki okres czasu, 

zwykle poniżej sekundy lub do czasu rozliczenia niezbilansowania na rynku krajowym;

Art.25 Wszyscy konsumenci powinni móc czerpać korzyści z bezpośredniego uczestnictwa w 

rynku, w szczególności dostosowując swoje zużycie zgodnie z sygnałami rynkowymi (…)

Powinno to pozwolić im dostosować swoje zużycie zgodnie z sygnałami cenowymi w czasie 

rzeczywistym (…)

Art.11 Państwa członkowskie zapewniają, aby krajowe ramy regulacyjne umożliwiały

dostawcom oferowanie umów z cenami dynamicznymi energii elektrycznej. Państwa

członkowskie zapewniają, aby odbiorcy końcowi, którzy mają zainstalowany inteligentny

licznik, mogli zwrócić się do co najmniej jednego dostawcy i każdego dostawcy, który ma

ponad 200 tysięcy odbiorców końcowych, o zawarcie umowy z ceną dynamiczną energii

elektrycznej.
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Legislacja w Polsce

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-all-europeans

Projekt ustawy Prawo Energetyczne obejmuje:

 Zainstalowanie do końca 2028 roku liczników zdalnego

odczytu skomunikowanych z systemem zdalnego odczytu w

punktach poboru energii stanowiących co najmniej 80 %

łącznej liczby punktów poboru energii u odbiorców końcowych,

posiadających układ pomiarowy bezpośredni, przyłączonych

do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV,

zgodnie z harmonogramem określonym w ustawie;

 Powołanie Operatora Informacji Rynku Energii (OIRE),

odpowiedzialnego za prowadzenie CSIRE – funkcję tą

realizował będzie OSP.

 Realizacja rozliczeń za energię elektryczną lub usługę dystrybucji energii elektrycznej tylko

na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych uzyskanych od OIRE;

 Zapewnienie standardów bezpieczeństwa - ochrona danych pomiarowych przed

nieuprawnionym dostępem.

Dodatkowe zagadnienie – wydłużenie okresu legalizacji z 8 do 12 lat
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Wybrane wdrożenia w Europie, 

korzyści dla odbiorcy
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Anglia – wdrożenie
 Ocena skutków wdrożenia: 2011-2014 (kilka wydań)

 Analiza CBA: 2016.

 Rollout podzielony na dwa etapy:

• Etap 1: 2011 r. – 2016 r. (liczniki pierwszej generacji SMETS1 – liczniki nie zapewniały

interoperacyjności)

• Etap 2: 2016 r. – 2020 r. (liczniki drugiej generacji SMETS2) – pierwotnie miało być 2014-2019

 Koszt szacowany: 11,7 miliarda funtów

 Skala: 50 milionów liczników (gaz i elektryczność) - do końca marca 2019 r. zainstalowano

ok. 15 mln.

 Rollout opóźnia się - eskalacja kosztów i / lub wdrożenie technologii przed usunięciem usterek.

Opóźnienia spowodowane są częściowo wdrożeniem i rozwojem infrastruktury

teleinformatycznej (DCC).

Podmioty zaangażowane:

• Sprzedawcy energii (Energy suppliers) – dostarczają i instalują liczniki oraz In Home

Displays (IHDs)

• Smart Data Communications Company (DCC) – podmiot zarządzający infrastrukturą

komunikacyjną liczników

• Ofgem — Regulator

• OSD – odpowiedzialny za aspekty związane z siecią

• Smart Energy GB – organizacja non-profit, odpowiedzialna za kampanię marketingową i

budowanie świadomości energetycznej wśród odbiorców
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Anglia – korzyści

Źródło - Stakeholders Workshop – Benchmarking of smart meter deployment in EU-28 Brussels – 20/02/2019

Analiza kosztów i korzyści wykonana w 2016 roku –> pozytywna.

Odbiorca – reprezentuje więcej niż 30% korzyści z liczników inteligentnych

Wartość korzyści w przeliczeniu na licznik – 376 euro

CAPEX w przeliczeniu na licznik – 131 euro

OPEX w przeliczeniu na licznik – 101 euro

50% korzyści dotyczą sprzedawców:

- Ograniczenie kosztów dzięki zdalnemu odczytowi

- Spadek reklamacji

- Szybsza i tańsza zmiana sprzedawcy

Dla odbiorców główna korzyść – zmniejszenie zużycia

energii elektrycznej, duży wpływ taryf ToU – udział aż 32%

w katalogu korzyści

Korzyści dla OSD:

- Poprawa zarządzania przerwani w dostawie energii

- Więcej informacji na temat pracy sieci nN (pomiary),

wpływ na decyzje inwestycyjne

- Oszczędności w obszarze nakładów inwestycyjnych,

wskutek zrządzania zużyciem energii (ToU)
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Włochy

Źródło - Stakeholders Workshop – Benchmarking of smart meter deployment in EU-28 Brussels – 20/02/2019

• Pierwszy Rollout został zakończony – pierwsza generacja liczników SM-1G.

• Według włoskiej transpozycji europejskiej dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej,

Włoski Organ Regulacyjny (AEEGSI) został zobowiązany do opracowania minimalnych

wymagań funkcjonalnych dla inteligentnych liczników drugiej generacji (SM-2G).



Gliwice, 26.06.2019 20

Włochy

Źródło - Stakeholders Workshop – Benchmarking of smart meter deployment in EU-28 Brussels – 20/02/2019

Funkcje komunikacyjne SM-2G mają dwa cele:

• pierwszy polega na przekazaniu surowych danych pomiarowych (niewalidowanych)

bezpośrednio do klientów,

• drugi ma przekazywać pomiary do odpowiedniego OSD (do walidacji).
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Włochy

Wybór technologii komunikacyjnej pozostawiono OSD, które w wyniku konsultacji społecznych

przeprowadzonych przez AEEGSI muszą wykorzystywać dwa różne kanały fizyczne dla Łańcucha

1 (dane zwalidowane) i Łańcucha 2 (dane niezwalidowane):

• dla Łańcucha 1 (dane zwalidowane) najbardziej odpowiednie jest pasmo CENELC PLC

pasmo A (PLC-A).

• dla Łańcucha 2 (dane niezwalidowane) wykorzystywany jest CENELC PLC pasmo C (PLC-C),
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Niemcy

 Ustawę o transformacji energii w kierunku digitalizacji uchwalono w lipcu 2016 r. co

oficjalnie uznaje się za uruchomienie rollout’u inteligentnego systemu pomiarowego i

wdrożenie nowoczesnych urządzeń pomiarowych.

 Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2017 roku i reguluje bezpieczeństwo,

przechowywanie i wykorzystanie danych, aby zapewnić ochronę prywatności i

bezpieczeństwo danych.

 Skala: 40 mln. klientów

 Wdrożenie podzielone jest na etapy:

• gospodarstwa domowe zużywające ponad 10 000 kWh,

• gospodarstwa domowe, które mają własne systemy produkcyjne, takie jak systemy

fotowoltaiczne lub mini skojarzone wytwarzanie ciepła i energii,

• do 2020 r. gospodarstwa domowe zużywające ponad 6000 kWh

• następnie wszystkie liczniki w Niemczech będą wymieniane sukcesywnie począwszy

od 2020 roku.

• zakończenie do 2032 r.

 W 2017 roku Federalny Urząd ds. Bezpieczeństwa w Technologii Informacyjnej

opublikował dokument „Protection Profile for the Security Module of a Smart Meter

Mini-HSM (Mini-HSM Security Module PP)”, w którym zdefiniowane zostały wymagania i

funkcjonalności dla systemu pomiarowego, w tym dla licznika oraz Bramy Domowej

(Gateway).
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TAURON Dystrybucja S.A.

3 000
PLC „PRIME” 
SagemCom

17 000
Dolny Śląsk

PLC APATOR

13 000
PLC „IDIS”
LandisGyr,
Iskraemeco

Około
410 000

AMI liczników

380 000
PLC „OSGP”
NES/APATOR
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TAURON - architektura AMIplus „OSGP”

Komunikacja PLC zgodnie z normą IEC 61000-3-8 
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TAURON – nowa usługa przedpłata

System uruchomiony produkcyjnie w kwietniu

2019r.

 Liczydło dekrementujące prowadzone w

systemie Sprzedawcy,

 Wymagana bardzo wysoka dostępność

licznika AMI dla komunikacji
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Zakłócenia kompatybilności 
elektromagnetycznej
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Kraj
Okres 

rollout’u
Wyświetlacz domowy 

(In Home Display)

Brama Domowa 
(Data Concentrator

/ Gateway)
Dostawca LZO/IHD/Gateway

Wielka 
Brytania

2016 – 2020 X
LZO – Sprzedawca
IHD – Sprzedawca

Irlandia 2019 – 2024 X
LZO – OSD

IHD – brak info

Włochy 2017 – 2031 X X
LZO – OSD

IHD, Gateway – brak info

Niemcy 2017 – 2032 X
LZO – OSD

Gateway – OSD

Przegląd wdrożonych lub

projektowanych rozwiązań w zakresie

smart metering we wskazanych

krajach UE pokazuje, że działania

przez nie podejmowane

ukierunkowane są na dostarczanie

klientom informacji oraz zapewnienie

funkcjonalności umożliwiających

podejmowanie działań w zakresie

zarządzania energią w swoich

gospodarstwach domowych.

Dane dla odbiorców
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Przegląd rozwiązań stosowanych w 
wybranych krajach UE

• FRANCJA: IHD zostanie zaprezentowany w roku 2019 i będzie
darmowy dla wrażliwych klientów.

• HOLANDIA: Funkcjonuje kilka rozwiązań IHD oraz aplikacje na
telefony za darmo lub za opłatą.

• WIELKA BRYTANIA: Sprzedawcy są zobowiązani do
dostarczania IHD wraz z licznikiem smart. IHD prezentuje dane o
zużywanej energii i kosztach w czasie rzeczywistym.

• FINLANDIA: Urządzenie do zarządzania urządzeniami Smart
Home (Asola E Elecitrcity saver) z czujnikami i sensorami
podłączonymi do jednostki centralnej, która może kontrolować i
programować urządzenia i automatycznie reagować na zmiany
ceny energii elektrycznej.

• HISZPANIA: Od 1 kwietnia 2014 r. drobni konsumenci (o
zasilaniu poniżej 10 kW) mogą korzystać z systemu o nazwie
„Dobrowolna Cena Dla Małego Konsumenta” (PVPC Voluntary
Price for the Small Consumer), w ramach którego koszt produkcji
energii jest obliczany na podstawie ceny godzinowej rynków
dziennych.
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• Łączność bezprzewodowa z licznikiem

• Transmisja danych w „near real time”

• Zasilanie bateria i sieć

• Informacja o zużyciu i koszcie energii oraz gazu

• Informacja o pozostałym kredycie w ramach taryfy przedpłaconej 

(sprawdzanie salda, doładowanie, kredyt ratunkowy, brak kredytu, 

sprawdzanie zadłużenia)

• Ustawianie celów (limity zużycia oparte na historii)

• Bezpłatna wymiana w ciągu pierwszych 12 m-cy

• Urządzenie dostarcza Sprzedawca energii – nPower

• Producent: Chamelion

1 Siła sygnału bezprzewodowego

Siła sygnału (komunikacji) pomiędzy wyświetlaczem i

licznikiem

2 Linia budżetowa

Linia pokazująca budżet ustawiany przez Klienta

3 Stan baterii

Status ładowania i poziom baterii

4 Czas

Bieżący czas w formacie 24-godzinnym

5 Widok paliwa

Wyświetla elektryczność, Gaz lub oba media

6 Wyświetlacz energii

Pozwala śledzić zużycie energii – aktualne, dzisiaj, w

bieżącym tygodniu, lub miesiącu

7 Numeryczny obszar wyświetlania

Pokazuje koszty, konsumpcja i inne informacje

8 Obszar wyświetlania tekstu

Wyświetla informacje tekstowe i monity

9 Przyciski dotykowe menu

Przełączanie pomiędzy ekranami i funkcjami

10 Przycisk zasilania

Przycisk włączania / wyłączania

11 Kolorowy wskaźnik

Pozwala na pierwszy rzut oka, ocenić czy zużycie

energii w tej chwili jest niskie, średnie lub wysokie

Anglia - wyświetlacz domowy
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Niemcy - Gateway

Brama służy jako komponent komunikacyjny między komponentami w sieci LAN konsumenta a światem 

zewnętrznym. Może to być postrzegana jako specjalny rodzaj firewalla dedykowanego do funkcji Smart 

Metering. Gromadzi, przetwarza i przechowuje zapisy z licznika (-ów) i zapewnia, że tylko upoważnione 

osoby mają do nich dostęp. Informacje przed wysłaniem, zostaną podpisane i zaszyfrowane za pomocą 

usług modułu bezpieczeństwa zintegrowanego z Bramą. Gateway posiada obowiązkowy interfejs 

użytkownika, umożliwiający upoważnionym konsumentom dostęp do istotnych dla nich danych. 

informacji (który jest dwukierunkowy). 
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TAURON eLicznik

Strona www Smartphone

Obecnie 410 000 klientów posiada dostęp do darmowej platformy TAURON eLicznik

Platforma uruchomiona w 2011 roku – jako pierwsza w Polsce
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Dane dla odiorców – HAN TAURON 
AMIplus

TAURON Dystrybucja jako 

pierwszy OSD w Polsce w ramach 

projektu AMIplus udostępnia dane dla 

odbiorcy wprost z licznika energii 

elektrycznej.

Do tego celu wykorzystano interfejs 

wireless M-Bus zabudowany w 

liczniku

Dane pomiarowe przesyłane 

z licznika AMI do sieci HAN 

Klienta są zabezpieczone 

(szyfrowane) kluczem 

długości 128bit.

Aktywacja usługi HAN TAURON 

AMIplus następuję poprzez portal 

TAURON eLicznik

Odbiorca otrzymuje:

• dedykowany numer do 

komunikacji

• klucz uwierzytelniający
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Ochrona danych osobowych
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Funkcjonalności licznik inteligentny

Dyrektywa – Art.20

Inteligentne systemy opomiarowania muszą

spełniać zaleceniu Komisji 2012/148/UE oraz:

 systemy AMI muszą dokładnie mierzyć

rzeczywiste zużycie energii elektrycznej

 systemy AMI muszą być w stanie dostarczyć

odbiorcom końcowym informacje o

rzeczywistym czasie zużycia;

 dostęp do zatwierdzonych danych dotyczących zużycia w przeszłości musi być łatwy i

bezpieczny, a na żądanie odbiorców końcowych dane te powinny być im wyświetlane bez

dodatkowych kosztów;

 dostęp odbiorców końcowych do niezatwierdzonych danych dotyczących zużycia w

czasie zbliżonym do rzeczywistego, przez znormalizowany interfejs lub przez zdalny dostęp,

także musi być łatwy i bezpieczny, bez dodatkowych kosztów, w celu wsparcia

zautomatyzowanych programów efektywności energetycznej, odpowiedzi odbioru i innych

usług
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Funkcjonalności licznik inteligentny

 bezpieczeństwo inteligentnych systemów opomiarowania i wymiany danych musi być

zgodne ze stosownymi przepisami unijnymi dotyczącymi bezpieczeństwa

 operatorzy liczników zapewniają, by liczniki odbiorców aktywnych, którzy wprowadzają

energię elektryczną do sieci, były w stanie uwzględnić ilość energii elektrycznej

wprowadzanej do sieci z obiektów odbiorców aktywnych

 na żądanie odbiorców końcowych dane dotyczące energii elektrycznej wprowadzanej

przez nich do sieci oraz dane dotyczące ich zużycia energii elektrycznej są udostępniane

odbiorcom końcowym lub stronie trzeciej działającej w ich imieniu za pośrednictwem

znormalizowanego interfejsu komunikacyjnego lub za pośrednictwem zdalnego

dostępu

 odbiorcom końcowym przekazuje się odpowiednie porady i informacje przy instalacji

inteligentnych liczników lub przed taką instalacją, w szczególności informacje dotyczące

pełnych możliwości liczników pod względem zarządzania odczytem i monitorowania

zużycia energii oraz dotyczące gromadzenia i przetwarzania danych osobowych zgodnie

z obowiązującymi przepisami unijnymi o ochronie danych

 inteligentne systemy opomiarowania muszą stwarzać odbiorcom końcowym możliwość

opomiarowywania i rozliczania ich zużycia w tej samej rozdzielczości czasowej co

okres rozliczania niezbilansowania na rynku krajowym
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Ochrona danych osobowych

 Do przetwarzania danych pomiarowych stanowiących dane osobowe stosujemy przepisy 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – RODO

 bezpieczeństwo inteligentnych systemów opomiarowania i wymiany danych musi być 

zgodne ze stosownymi przepisami unijnymi dotyczącymi bezpieczeństwa, z należytym 

uwzględnieniem najlepszych dostępnych technik służących zapewnieniu najwyższego 

poziomu ochrony w zakresie cyberbezpieczeństwa

Dyrektywa – Art.21 - Prawo do inteligentnego licznika 

 Jeżeli wprowadzenie inteligentnych systemów opomiarowania zostało oceniony negatywnie w 

wyniku analizy kosztów i korzyści, państwa członkowskie zapewniają, aby każdy odbiorca 

końcowy, ponosząc związane z tym koszty, miał prawo do tego, by został u niego 

zainstalowany lub, w stosownych przypadkach, zmodernizowany, inteligentny licznik, który: 

• jest wyposażony, w przypadku gdy jest to technicznie wykonalne, w 

funkcjonalności, o których mowa w art. 20, lub w minimalny zestaw funkcjonalności, 

który zgodnie z załącznikiem II określą i opublikują państwa członkowskie na poziomie 

krajowym; 

• jest interoperacyjny i zdolny do zapewnienia pożądanej łączności w czasie zbliżonym do 

rzeczywistego między infrastrukturą pomiarową a konsumenckimi systemami zarządzania 

energią
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Ochrona danych osobowych

Dyrektywa – Art.23 – Zarządzanie danymi

 Niezależnie od modelu zarządzania danymi stosowanego w każdym państwie członkowskim

strony odpowiedzialne za zarządzanie danymi zapewniają każdej uprawnionej stronie

dostęp do danych odbiorcy końcowego.

 Żądane dane powinny być udostępniane uprawnionym stronom w sposób

niedyskryminacyjny i jednocześnie. Zapewnia się łatwy dostęp do danych, a odnośne

procedury uzyskiwania dostępu do danych podaje się do wiadomości publicznej.

 Przetwarzanie danych osobowych w ramach niniejszej dyrektywy odbywa się zgodnie z

rozporządzeniem (UE) 2016/679.

 Bez uszczerbku dla wynikających z rozporządzenia (UE) 2016/679 zadań inspektorów

ochrony danych, państwa członkowskie mogą podjąć decyzję, że będą wymagać od

stron odpowiedzialnych za zarządzanie danymi, by wyznaczyły one inspektorów do

spraw zgodności, którzy mają być odpowiedzialni za monitorowanie realizacji działań

podejmowanych przez te strony w celu zapewnienia niedyskryminacyjnego dostępu do

danych i zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej dyrektywie.

 Odbiorców końcowych nie obciąża się żadnymi dodatkowymi kosztami za dostęp do ich

danych ani za wniosek o udostępnienie ich danych.
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Projekt zmian do ustawy Prawo 
Energetyczne

W przypadku odbiorcy końcowego w gospodarstwie domowym zakres danych pomiarowych

pozyskiwanych z licznika zdalnego odczytu obejmuje:

1) zarejestrowane dane pomiarowe dotyczące energii elektrycznej:

a) pobranej w punkcie poboru energii - zsumowane do okresów 15-minutowych,

b) wprowadzonej w punkcie poboru energii - zsumowane do okresów 15-minutowych;

Operator systemu elektroenergetycznego pozyskuje z liczników zdalnego odczytu:

1) zarejestrowane dane pomiarowe dotyczące energii elektrycznej:

a) pobranej w punkcie poboru energii - zsumowane do okresów 15-minutowych,

b) wprowadzonej w punkcie poboru energii - zsumowane do okresów 15-minutowych,

Ważne:

• Prawo do ochrony danych osobowych odbiorców końcowych

• Administrowanie danymi
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Bezpieczeństwo IT/OT AMI                          
w TAURON Dystrybucja
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Cyberbezpieczeństwo

TAURON jest odpowiedzialny 

za bezpieczeństwo danych

Klient musi czuć się 

bezpiecznie

 wdrożono mechanizmy na poziomie Systemu Odczytowego

 wdrożenie szyfrowania w standardzie AES 128

 wymagania wobec liczników – dedykowane wymagania 

bezpieczeństwa IT/OT

 opracowano Politykę Bezpieczeństwa IT/OT dla Systemów AMI
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Cyberbezpieczeństwo – inżynieria 
wsteczna

TAURON Dystrybucja Pomiary – opracowanie metod przeprowadzania kompleksowych 

testów bezpieczeństwa infrastruktury inteligentnego opomiarowania w warstwie 

sprzętowej. 

• Wektory ataku na liczniki inteligentne 

• Metody zakłócania systemu AMI

• Ataki sieciowe

• Ataki fizyczne

• Metody obrony
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Wykorzystanie danych pomiarowych z 
infrastruktury inteligentnego 

opomiarowania w TAURON Dystrybucja
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Centralna Baza Pomiarowa

5,5 mln Liczba PPE w kartotece CBP.

550 tys. Liczba PPE ze zdalną transmisją danych.

100 mld Liczba danych pomiarowych w CBP za rok 2018.

280 mln Dzienny przyrost danych pomiarowych (rekordów).

4 900 Dzienna liczba realizowanych procesów.

15 min.

Czas trwania procesu VEE AMI

dla 370.000 PPE (A+, A-) za 

dobę n-1.

12 min. 
Czas wyliczenia 800 bilansów 

sieci za 30 dni wstecz.

100 sek.

Czas przygotowania danych 

rozliczeniowych dla 10.000 

PPE.

90 sek.
Czas wyliczenia agregat na

Rynek Bilansujący w dobie n-1.

Rodzaj danych AMR HES/AMI Inkasent

Profil energii 15’

(Czynna, Bierna, Straty)

50 mln 

rekordów/

dzień

155 mln 

rekordów/

dzień

Wartości sieciowe 10’

(Prądy, Napięcia, 

Harmoniczne)

56 mln rekordów/

dzień


Wskazania okresowe 

(dobowe lub miesięczne)
  

Wskazania chwilowe   

Moce maksymalne  

Dziennik zdarzeń/Alarmy  

Komendy sterujące 
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Centralna Baza Pomiarowa –
wykorzystanie w biznesie
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Odczyt stanów liczydeł Odczyt stanu wł./wył. Licznika Wyłączenie instalacji Odbiorcy

Załączenie instalacji Odbiorcy Odczyt aktywnej grupy Tatyfowej Zmiana Taryfy

Ilość liczników

 Dane pomiarowe na potrzeby rozliczeń (billing).

 Dane pomiarowe na potrzeby rozliczeń

ze Sprzedawcami i POB.

 Informacja dla klienta – serwis TAURON eLicznik

&HAN.

 Realizacja automatycznych zleceń OT poprzez

komendy sterujące do liczników w infrastrukturze

AMI.

 LPP AMI.
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Wykorzystanie w celach analitycznych

POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA

Temat 1 „Analiza współczynników jednoczesności w sieci nN”.

Temat 2

„Metoda wyznaczania wskaźników sieci SAIDI, SAIFI

z wykorzystaniem danych z systemu AMI (w tym zdarzenia

z liczników) oraz liczników bilansujących”.

Temat 3
„Badania analityczne możliwości wykreowania modelowych

obciążeń dla różnych charakterów odbiorców oraz stacji SN/nN”.

Temat 4

„Identyfikacja NPEE (obsługa zdarzeń ingerencji w układ

pomiarowy, wykrywanie NPEE na podstawie wyznaczania różnicy

bilansowej i metody analizy napięć)”.

POLITECHNIKA OPOLSKA

Temat 1

„Analiza dostępnych danych pomiarowych i braków danych;

w tym m.in. estymacja danych także w połączeniu ze zdarzeniami z

licznika, automatyzacja działań następczych dla obsługi PPE w

zależności od wyników estymacji”.

Temat 2
„Analiza dostępnych danych pomiarowych pochodzących

z liczników bilansujących zainstalowanych w stacjach SN/nN”.

Temat 3
„Analiza wpływu mocy biernej na różnicę bilansową na SN

oraz nN”.
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Oczekiwania KE w zakresie dostępności danych pomiarowych.

1. Brak informacji dostarczanych konsumentom w czasie rzeczywistym lub w czasie

zbliżonym do rzeczywistego jest postrzegany jako hamujący rozwój rynku oraz

angażowania odbiorców w aktywne uczestnictwo na rynku.

2. Dane pomiarowe powinny być udostępniane w sposób bezpieczny oraz umożliwiający

realizację m.in. funkcji automatyzacji domów oraz reagowania na popyt.

3. Odbiorcy powinni zostać wyposażeniu w urządzenia umożliwiające wizualizację

indywidualnych danych o zużyciu.

Praktyka europejska.

1. Zaawansowane wdrożeniowo kraje europejskie jak m.in. Wielka Brytania, Irlandia,

Niemcy, Włochy stosują rozwiązania wizualizujące dane poprzez dostarczanie urządzeń

różnego typu od prostych wyświetlacze po bardziej złożone systemy.

2. Można zaobserwować trend, iż przy każdej kolejnej generacji wdrożeń AMI urządzenia

wizualizujące dane i dające do nich dostęp stają się bardziej zaawansowane i umożliwiają

integrację z systemami domowymi.

Podsumowanie
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Dziękuje za uwagę

Mariusz Jurczyk

Dyrektor ds.Inteligentnego Opomiarowania

TAURON Dystrybucja Pomiary sp z o.o.

ul. Wybrzeże Armii Krajowej 19B, 44-100 Gliwice

tel. kom. +48 516 113 490

mariusz.jurczyk@tauron-dystrybucja.pl

mailto:mariusz.jurczyk@tauron-dystrybucja.pl

