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System SYDEL 7 jest rozwiązaniem informatycznym udostępniającym wybraną, 
specyficzną funkcjonalność dla użytkowników chcących m.in. monitorować zużycie i 
koszty mediów energetycznych: 

 Energia elektryczna (moc czynna, bierna, taryfy) 
 Kogeneracja wysokosprawna ( wytwarzanie skojarzone – en. elektryczna i ciepło) 
 Gaz, sprężone powietrze 
 Woda i para wodna (technologiczna, pitna, para wodna itp., gospodarka ściekowa) 
 Ciepło i chłód. 

Raportowanie i symulacja fakturowania zakupu dla celów kontrolnych 

Fakturowanie odbiorców mediów – wielu odbiorców, dowolne taryfy tworzone według 
zasad Prawa Energetycznego 

Prognozowanie zużycia mediów energetycznych (ilościowo i kosztowo) 

 

Bogate możliwości analityczne  np. możliwość definiowania wskaźników 

jednostkowego zużycia energii (medium) na jednostkę produkcji, zestaw funkcji 

analitycznych, funkcje agregacji danych 

Elastyczność – praktycznie nieograniczone możliwości zestawiania danych (zmianowo, 

obszarowo, technologicznie, wg. rodzaju medium, czasowo), wielopoziomowe 

zestawienia 

Konfigurowalność – każdy użytkownik może zdefiniować własny zestaw narzędzi 

obejmujących zakres jego kompetencji – np. gospodarka (wybrane medium), zestaw 

pomiarów (zakład/wydział/linia technologiczna), zmian produkcyjnych itp. 

Gliwice, marzec 2015 
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Dane gromadzone w dowolnej aplikacji 

ASIX mogą posłużyć do kontrolowania 

kosztów zużywanej w procesach 

technologicznych i produkcyjnych 

energii, analizowania ścieżki ich 

powstawania i przygotowywania 

sposobów optymalizacji tych kosztów. 

Moduł Sydel4Asix jest integralną częścią 

tej aplikacji. Komunikacja pomiędzy 

systemem ASIX i modułem odbywa się w 

sposób automatyczny i „przeźroczysty”. 

Wyższa matematyka? 

Tak. Bo możliwości modułu Sydel7 

Energia są ogromne. W tle kryje się 

zaawansowane przetwarzanie danych, 

skomplikowane struktury i algorytmy. 

Nie. Bo to najprostsza algebra. Do 

bogatych możliwości systemu ASIX 

firmowanego przez ASKOM dodano 

zestaw wyspecjalizowanych funkcji 

systemu SYDEL firmy TechniCon. 

Użytkownicy programu 

Z modułu SYDEL Energia (Sydel4Asix) 

korzysta m.in. kilka  dużych korporacji: 

JSW KOKS SA (Koksownia Przyjaźń, 

koksownie Dębieńsko, Jadwiga, Radlin)  

ArcelorMittal Poland (O/DG d.Huta 

Katowice, O/Zdzieszowice Koksownia 

Zdzieszowice) 

  

EDF FENICE Poland (FIAT Auto Poland SA, 

WSK PZL Rzeszów)  

 Grupa AZOTY (ZAK SA) 

Dane gromadzone w dowolnej aplikacji ASIX mogą posłużyć do kontrolowania kosztów 

zużywanej energii, analizowania ścieżki ich powstawania i przygotowywania optymalizacji 

 

Podstawowa wersja Sydel4Asix może być uzupełniona kolejnymi funkcjami. Poza 

podstawową licencją możesz rozbudować swój moduł o: 

 Moduł prognozowania zużycia mediów pozwoli na stworzenie dobowych i 

miesięcznych zestawień przydatnych do zakupu energii na rynku energii 

elektrycznej lub gazu. W prosty sposób można definiować szablony dni 

(tygodni) wzorcowych i szybko zestawiać je w prognozę miesięczną. 

 Moduł danych archiwalnych i bieżących pozwoli Ci pracować na danych 

bieżących równolegle z archiwalnymi. Możesz porównywać aktualnie 

rejestrowane dane z tymi z wcześniejszych dni, miesięcy lat. 

Możesz wyznaczyć dopuszczalne pasmo, w którym powinna pozostawać 

monitorowana wielkość. Zakres tego pasma możesz wskazać na podstawie 

swojej wiedzy o kontrolowanym procesie albo użyć do jego zdefiniowania 

danych historycznych. 

Każde wykroczenie poza wzorcowe pasmo zostanie zarejestrowane i może 

spowodować wywołanie zdefiniowanej akcji – alarm, wykonanie 

automatycznego sterowania lub sekwencji sterowań. Całość może być 

podsumowana automatycznie wygenerowanym raportem. Na podstawie 

odchyłki od granicy pasma możesz policzyć online np. koszt zaniechania 

działania. 

 Jeżeli potrzebujesz dostępu do danych poza miejscem pracy możesz wykonać 

podstawowe zestawienia z dowolnego miejsca przez przeglądarkę (po 

rozszerzeniu licencji o moduł www, o ile polityka bezpieczeństwa danych 

dopuszcza taką możliwość). 



 

 
 

 

Automatyzacja raportowania 
 

Zestawienia zbiorcze 
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Tworzenie zestawień danych i raportów dotyczących zużycia mediów energetycznych w 

dużym zakładzie zazwyczaj wymaga sporo pracy. I to pod presją czasu. 

Sydel4Asix pozwala przygotować zestaw szablonów ułatwiających generowanie cyklicznie 

powtarzających się dokumentów. Raz zapisany szablon przypisany do zestawu danych 

można łatwo wypełnić treścią jednym kliknięciem myszy. Zdefiniuj jedynie przedział czasu, 

który chciałbyś podsumować raportem. 

Moduł Sydel4Asix pozwala ingerować w ostateczny kształt dokumentu, korygować 

wybrane dane, uzupełniać je danymi nie pochodzącymi z podsystemu gromadzenia danych 

(stałymi jak np. poziom akcyzy lub zmiennymi jak np. wartość energetyczna paliwa). 

Program zachowuje kontrolę nad wersjami publikowanych dokumentów – w każdej chwili 

możesz cofnąć się do dowolnego momentu i uzyskać identyczne wyniki. 

Sydel4Asix można rozbudować o dodatkowe opcje (poza licencją, skontaktuj się z 

TechniCon). Jedną z nich jest serwis raportowy, automatyzujący cały proces tworzenia i 

publikacji zestawień danych, raportów, faktur VAT itp. Zgodnie z zapamiętanym 

harmonogramem (data i godzina, cyklicznie) wskazana publikacja jest przesyłana do 

autoryzowanego odbiorcy (e-mail, ftp, serwer SAP) jako plik w jednym z wielu formatów. 

Każdy z publikowanych dokumentów może mieć swój własny wzorzec, indywidualną formę 

graficzną i być generowany według odrębnego algorytmu. 

 

 
Odpowiednia konfiguracja struktury danych w module Sydel4Asix pozwoli Ci wygenerować 

w jednym kroku cały zestaw dokumentów - danych, raportów, faktur. Co więcej, program 

rozpoznaje dane mające to samo znaczenie i pozwala je agregować (np. sumować ilość 

energii elektrycznej sprzedanej klientom w strefie szczytowej w wybranych taryfach). 

Chcesz wystawić faktury VAT wszystkim Twoim odbiorcom energii elektrycznej lub innego 

medium – nic prostszego… 

 

 

Tablice termodynamiczne 

Moduł Sydel4Asix w wersji PRO zawiera 

implementację tablic termodynamicznych 

„woda-para wodna”. 

Możliwość łączenia danych surowych w 

zaawansowane dane typu „W” (od 

„wyliczane na bieżąco”) pozwala na 

uzyskiwanie zaawansowanej agregacji. 

Oprócz podstawowych funkcji logicznych, 

arytmetycznych itp. dane można 

przetwarzać przy użyciu funkcji 

termodynamicznych. Agregując surowe 

dane pomiarowe (p, T) można uzyskać w 

efekcie pomiar strumienia ciepła w 

parze/wodzie bez potrzeby zastosowania 

przelicznika ciepła. 

Twoje dane mają ukryty potencjał. 

 

 

 



 

Od ogółu do szczegółu 
 

 
Wyciśnij więcej ze swoich danych 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

1. Zaplanuj strukturę informacji o strumieniach mediów energetycznych, zastanów się 
w których węzłach struktury chciałbyś mieć pogłębioną informację o ilości i 
kosztach zużywanych lub przepływających mediach. 

2. Zastanów się, kto, kiedy i w jakiej formie miałby te informacje otrzymać. 
3. Skonfiguruj moduł Sydel4Asix. Lub zwróć się do nas o pomoc. 
4. Zapomnij o cyklicznych zestawieniach i raportach. 
5. Wykorzystaj czas, który zyskałeś na analizowanie miejsc powstawania kosztów. 
6. Optymalizuj zużycie mediów energetycznych. 
7. Minimalizuj koszty. Oszczędzaj… 

Jesteś użytkownikiem systemu ASIX, do którego włączone liczniki, zabezpieczenia 

cyfrowe, przepływomierze, gazomierze, przeliczniki ciepła. Masz niejako przy okazji 

dane o zużyciu mediów energetycznych? 

A może mierzysz jedynie proste dane źródłowe – prądy, napięcia, ciśnienia, objętości,  

przepływy, temperatury. Nie szkodzi. Sydel4Asix potrafi je zagregować. Do bilansów i 

rozliczeń wewnętrznych krążących w zakładzie mediów, szacunku ich kosztów to 

wystarczy. 

Wystarczy uzupełnić licencję o moduł Sydel4Asix. Zobaczysz ile nowych informacji 

wyciśniesz ze swoich starych danych… 

 

 

TechniCon sp. z o.o.  

44-100 Gliwice, ul. Sobótki 3 

www.technicon.com.pl 

www.sydel.com.pl 

Tel. 32 232 39 28 

 

Askom sp. z o.o. 

44-151 Gliwice, ul. Sowińskiego 13 

www.askom.com.pl 

www.asix.com.pl 

Tel. 32 301 81 00 
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http://www.askom.com.pl/
http://www.asix.com.pl/

