
State Estimator



State Estimator

Pre-switching calculation N-1 calculation

Znając  __ 
możesz 
obliczyć__

Dodatkowe 
funkcjonalności:



Zastosowanie modułu LFC oraz State Estimator

• Duże sieci

• Niekompletne opomiarowanie

• Małe sieci 

• Wszystkie punkty wejściowe 
i wyjściowe opomiarowane

LFC SE



Lokalizacja zwarć na 
podstawie impedancji



Lokalizacja zwarć na podstawie impedancji

Jest to funkcjonalność umożliwiająca szybkie zlokalizowanie potencjalnych miejsc wystąpienia 
zwarcia na podstawie impedancji. Potencjalne punkty wystąpienia zwarcia wyświetlane są na 
wizualizacji przedstawiającej stan sieci energetycznej. 



Lokalizacja zwarć - wystąpienie zwarcia
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Lokalizacja zwarć : potencjalne miejsca wystąpienia
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Lokalizacja zwarć : przywrócenie zasilania
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Monitoring mediów - EDMS



Monitoring mediów - EDMS



Warszawa

Staniątki

Rotterdam

Monchengladbach

Floryda

Mississauga

../../../../Videos/zET 2014/FnB_Demo_2014.mp4


Generowanie raportów

 Gotowe szablony

 Analiza danych dostosowana 

do indywidualnych potrzeb

 Interfejs SAP ERP

 Wsparcie w zarządzaniu, 

redukcja kosztów, 

maksymalizowanie zysków





zenon Analyzer



zenon Analyzer – różnorodność firmowych Raportów

• Analiza alarmów

• Analiza danych historycznych

• Wskaźniki OEE

• Analiza wskaźników produkcyjnych

• Trendy (wg potrzeb Użytkownika)

• Czasy pracy w różnych trybach pracy

• Analizy porównawcze aktualnych wartości

w stosunku do zamierzonych

• Analiza zużycia mediów (woda, para, sprężone powietrze, energia 
elektryczna, CO2, etc.)

• Przepływy, Sankey Diagram, Wykresy Gantta

• Raporty statystyczne, SPC Raporty, Process Capability, Process
Potential (CP), Process Capability Index (CPK), Average, Standard 
deviation, Control Chart, Histogram, Boxplot, Trend with Limits, 
Aggregated trend, Łatwiejsze porównywanie do 5 przedziałów czasu

• Prediction Model Manager: 

- Predykcja w oparciu o czas

- Predykcja w oparciu o wartość

• Własne…









Przykładowe Referencje

zenon Platforma na miarę 
potrzeb energetyki



COPA-DATA oraz Microsoft

 Microsoft Gold Partner since 2005

 Microsoft CityNext Partner since February 2014

 Top 1% of the worldwide Microsoft Partner Network

Awarded: Microsoft ISV Partner 
of the Year in Austria, 2015

Awarded: 2016

Microsoft Partner of the Year

2017 Winner
Internet of Things (IoT)



Gorenjske Elektrarne (GEK) – On the way to zero dowtime with zenon and Microsoft Azure



Azure IoT Reference
• Zdalny Monitoring & Kontrola - Gorenjske Elektrarne (GEK)

• producent energii ze źródeł odnawialnych ze Słowenii

• Uzyskanie szybkiego 
i łatwego dostępu do 
danych w celu 
zapewnienia możliwości 
efektywniejszy pracy

• Optymalizacja wydajności

• Połączenie i integracja 15 
elektrowni wodnych oraz 
23 elektrowni 
fotowoltaicznych w jeden 
centralny system

• Mobilny dostęp do danych

Outcome

• Redukcja kosztów operacyjnych 

o 30% 

• Wzrost produkcji o 15% 

poprzez wyeliminowanie 

przestojów i nieoptymalnej 

eksploatacji

“The application is extremely fast and responsive. I am very happy with the outcome of our latest zenon 

project using Microsoft Azure as a platform. It is very useful for our company.“

Jurij Cadež, Project Manager at Gorenjske Elektrarne





GEK Video / Screenshots



Jordania – farma fotovoltaiczna


