
System na miarę potrzeb energetyki



Założona w Austrii

1987

>155,000

w ponad

90 krajach

Systemów 
Rozwój oraz sprzedaż

oprogramowania >240 Partnerów

Producent niezależnej Platformy Systemowej zenon - oprogramowania do nadzoru, kontroli,
sterowania, raportowania, wizualizacji oraz optymalizacji procesu dystrybucji energii,
produkcji, zużycia mediów ISO 50001 – wspomagania zarządzania

100%
niezależny

Rodzinny biznes

30 lat
Doświadczenia na rynku

zenon Energy Data 
Management System

zenon
Smart Factory

zenon Energy Edition

https://www.copadata.com/pl/system-kontroli-procesow/przemysl-spozywczy/
https://www.copadata.com/pl/system-kontroli-procesow/przemysl-spozywczy/
https://www.copadata.com/pl/system-kontroli-procesow/przemysl-spozywczy/


Platforma zenon EE - zastosowania

Energia odnawialna Podstacje Dystrybucja Elektrownie wodne



Energia odnawialna

• Farmy wiatrowe

• Fotowoltaika

• Systemy przechowywania energii



Podstacje

• Transmisja

• Dystrybucja

• Przemysł

• Kolej



Dystrybucja

• Wiele zastosowań:
• Elektryczność

• Gaz

• Woda

• Ciepło



Elektrownie wodne

• Jednostki mocy

• Wytwarzanie mocy

• Kaskady wodne

• Zapory



Smart City

• Energia elektryczna

• Stacje ładowania samochodów

• Wodociągi

• Oczyszczalnie ścieków

• Transport publiczny

• Smart Buildings

• AKPIA



Dlaczego zenon Energy Edition

• Nadzór

• Kontrola

• Łączność

• Analiza

• Kompatybilność

• Skalowalność



zenon – jedna platforma, wiele możliwości.



Skalowalność



Skalowalność

Małe ekrany 
dotykowe

Pojedynczy 
monitor

Aplikacje

wielomonitorowe

Aplikacje 
redundatne

Pełne centra kontroli z 
redundantnymi serwerami oraz 
stacjami klienckimi



Protokoły komunikacyjne



Protokoły komunikacyjne

• zenon Energy Edition wspiera:

• IEC 61850 MMS Client

• IEC 60870-5-103, Master

• DNP3 Master

• Modbus Master

• Protokół do farm wiatrowych IEC 61400-25-4 

• IEC 61499

• IEC 62056 -21 

• IEEE C37.118 Synchrophasor

• Oraz 300 innych Protokołów takich producentów jak Schneider, Siemens, ABB, Allen Bradley, Mitsubishi, KEPCO KDNP 
1, WAGO, Panasonic, GE i wiele innych



zenon EDMS spełnia wymagania organizacji TÜV SÜD

Z pakietem zenon Energy Data Management System oferujemy kompletne rozwiązanie starannie dopasowane 
do wszystkich wymogów, jakie stawia zarządzanie energią.



zenon Process Gateway



zenon Process Gateway

Komunikacja slave/server w zenon
• IEC 60870-5-101 /-104 Slave/Server

• IEC 60870-6 ICCP-TASE.2

• Serwer IEC 61850 z wiadomościami GOOSE

• DNP3 Slave/Server

• Modbus Slave/Server

• OPC UA Server

• OPC DA Server

• SNMP Agent

• SQL Server

• MS Azure

• DEC

Serwer redundantny

Dane przesłane do centrum dyspozytorskiego

BCU

BMU Zabezpieczenia

zenon Process Gateway



Dziennik zdarzeń
Lista alarmów



Dziennik zdarzeń, lista alarmów

• Centralne zarządzanie

• Szeroki zakres ustawień filtrów oraz możliwość tworzenia predefiniowanych filtrów w 
aplikacji

• Grupowanie wpisów w zależności od obszaru, urządzenia oraz priorytetu

• Eksport do SQL, XML, ASCII, dBase

• Dodawanie własnych komentarzy

• Możliwość Dodania dokumentów pomocy do poszczególnych alarmów

• Możliwość ustawienia konieczności potwierdzenia alarmu





SOE – Sekwencyjna lista 
zdarzeń



Alarmy agregowane



Runtime

Zmienna C Alarm! Warn Info

Zmienna B Alarm! Warn Info



Zarządzanie użytkownikami



Bezpieczne zarządzanie dostępem do aplikacji

Zarządzanie użytkownikami

• Bazujące na wbudowanych mechanizmach zenon

• Bazujące na mechanizmach Windows (Active 
Directory lub AD LDS)

• 128 poziomów autoryzacji

• Grupy użytkowników

• Automatyczne wylogowanie po określonym czasie



Przetwarzanie komend



Przetwarzanie komend – moduł Command Processing

• Komendy jedno lub wielostopniowe
• SBO

• Kotntrola z użyciem dwóch rąk.
• Ctrl-klawisz

• Możliwość zdefiniowania timeoutu

• Automatyczne uwzględnienie blokad

• Dostępne bezpośrednio z poziomu elementu 
w aplikacji poprzez menu kontekstowe

• Zapis przełączeń definiowany na liście zdarzeń

JEŻELI wyrażenie jest PRAWDZIWE, komenda jest 
zablokowana w aplikacji



Automatyczne kolorowanie linii



Automatyczne kolorowanie linii

• Graficzna inżynieria – bez skryptów!

• Obsługa wielu monitorów 

• Automatyczne sprawdzanie topologii bazujące na tym modelu

• Dostępność poprzez zenon API

• Odnośniki (linki)

http://intranet.sbg.copadata.com/teams/Marketing/Illus/Network%20Graphic%20and%20Elements/Monitor.png
http://intranet.sbg.copadata.com/teams/Marketing/Illus/Network%20Graphic%20and%20Elements/Monitor.png


• Linia

• Wyłącznik

• Zawór

• Źródło

• Link

• Zakończenie

• Transformator

• Odłącznik

• Generator

• Dren

Pakiet 
topologiczny



zenon Command Sequencer



Command Sequencer



Command Sequencer

Nauka?



Programowanie vs. Uczenie



Process Recorder



Analiza zdarzeń krok po kroku – zenon Process
Recorder

• Rejestrowanie zmian wartości 
wybranych zmiennych

• Prezentacja stanu danych procesowych 
z przeszłości w trybie symulacji

• Definicja zakresu czasowego

• Analiza zdarzeń z przeszłości krok po 
kroku.



Process Recorder workflow

Alarmy

• Sprawdź listę alarmów

• Znajdź przyczyne

Trendy

• Analiza trendów

• Znajdź przyczynę

• Porównaj ze starszymi zdarzeniami

Proces

• Zobacz zarejestrowany proces

• Porównaj z poprawnym stanem



GIS (System informacji 
geograficznej)



GIS 
(Geographic Information System)

Jest to moduł pozwalający na łączenie danych z 
systemów informacji geograficznej z wizualizacją w 
oprogramowaniu zenon. Aktualny stan sieci 
energetycznych może być zaprezentowany na mapach 
geograficznych.

System Informacji Geograficznej (ang. Geographic
Information System, GIS) – system informacyjny służący 
do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania 
oraz wizualizacji danych geograficznych, którego jedną z 
funkcji jest wspomaganie procesu decyzyjnego.



• Wizualizacja przebiegu napięć 
na mapach

• Prosta konfiguracja poprzez 
gotowy wizard

• Automatyczne użycie kolorów z 
modułu ALC

• Łatwe wyświetlanie poprzez 
kontrolkę ActiveX

• Moduł Premium - nie wymaga 
licencjonowania dla Partnerów

• Decluttering

• Lokalizacja zwarć

• Wsparcie dla plików KMZ

GIS (Geographic Information System)



Worldview



Tworzenie projektów niezależnych od 
rozdzielczości monitora

• Obsługa wielu monitorów

• Pełny podgląd procesu

• Brak konieczności programowania

• Elastyczność w wyborze monitorów



Podgląd na całą aplikację – ekran Worldview

Worldview

• Zoomowanie

• Przesuwanie

• Przewijanie

• Decluttering 

• Bezpośrednie 
przejście, do pola 
wybranego na liście







Redundancja



Server StandbyServer Standby

PLC

Redundancja zenon – prosta i efektywna

• Zapewnia spójność i 
ciągłość danych

• Bezpieczna i niezawodna

• Rozwiązanie out-of-the-box

• Zminimalizowanie ryzyka

• Możliwość konfiguracji za 
pomocą paru kliknięć

SEAMLESS REDUNDANCY RATED REDUNDANCY

Server failure Standby

PLC

Server recovered =
Standby Server

PLC

Server Standby

Standby Server



Moduł LFC –Load Flow
Calculation



LFC - Load Flow Calculation

Symetria

Liczby zespolone

Rozbudowane sieci

phsA = phsB = phsC

S=P+jQ; P=I*U*cos φ; Q=I*U*sin φ



Jak działa moduł LFC?

Pre-switching calculation N-1 calculation
Dodatkowe 
funkcjonalności:

Znając  __ 
możesz 
obliczyć__


