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Grupa Technitel

Grupa Technitel to powiązane ze sobą spółki w których 
większościowym udziałowcem jest Technitel Polska S.A.

Swoim Klientom dostarczamy wysokiej jakości usługi w branżach 
inżynierii budowlanej, telekomunikacji, IT, energetyki i systemów oraz 
oprogramowania.

Nasze spółki mają biura w trzech miastach na terenie Polski 
a także w Norwegii i Niemczech.

Według stanu na czerwiec 2020 zatrudniamy ponad 200 pracowników 
na różnych szczeblach. Są to głownie inżynierowie, wykwalifikowani 
technicy oraz kierownicy projektów.

Posiadamy duże doświadczenie w pracy, zarówno z instytucjami 
publicznymi, jak i dużymi oraz małymi przedsiębiorstwami prywatnymi.

Warszawa

/  O nas

Bergen

Kraków

Frankfurt Łódź

G r u p a  Tech n i te l
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Nasze spółki

G r u p a  Tech n i te l  



5

„

5

Energetyka jutra

Energetyka jutra

PRZESZŁOŚĆ
• wzrost dynamiki tempa budowy „energii odnawialnej”
• rozproszony system generowania energii
• zmienna dostępność mocy
• źródła przyłączone do sieci WN, SN, nN

KONSEKWENCJE
• wahania przepływu energii, zmienne obciążenie linii
• zwiększone prądy zwarciowe
• trudności z utrzymaniem jakości energii
• wzrost zapotrzebowania na zbilansowaną energię
• różne koncepcje nadzoru nad siecią/systemem zabezpieczeń

PRZYSZŁOŚĆ
• rozwój sieci oraz nowe systemy magazynowania energii
• inteligentne stacje transformatorowe
• zdalna sygnalizacja i sterowanie
• zintegrowany system zarządzania siecią
• inteligentna sieć energetyczna i aktywne zarządzanie obciążeniem
• pomiary prądu i napięcia w istotnych punktach sieci SN

Obserwowany w ostatnich latach wzrost liczby rozproszonych źródeł
energii skutkuje zmniejszeniem stabilności sieci. W efekcie rozbudowa
sieci inteligentnej („Smart Grid”) staje się koniecznością.
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Sensory napięciowe i prądowe firmy Zelisko - korzyści

• Wysoka dokładność pomiaru bez potrzeby kalibracji na obiekcie

• Dobra transformacja harmonicznych prądu

• Prosta instalacja sensorów prądowych i napięciowych w nowych rozdzielnicach

• Prosta modernizacja istniejących obiektów bez większej ingerencji w infrastrukturę stacji

• Wysoka niezawodność nawet w trudnych warunkach środowiskowych (temperatura / kondensacja / zakłócenia)

• Budowa sensorów do głowic konektorowych zgodna z normą PN-EN 50181:2010

• Sygnały pomiarowe zgodne z obowiązującymi w Polsce normami

• Spełnianie norm (poparte badaniami w laboratoriach akredytowanych i certyfikatem):

o dotychczasowych: PN-EN 60044-7; PN-EN 60044-8

o nowych: PN-EN 61869-1:2009+6:2017-03+10:2018-07+11:2018-07

Sensory napięciowe i prądowe firmy Zelisko - korzyści
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Przeznaczenie i zastosowanie

Zastosowanie głowic kątowych typu T wyposażonych w sensory zależy
od wielkości przedziału kablowego, przekroju kabla i sytuacji lokalnej.

Przeznaczenie i zastosowanie 
 Sensory prądowe i napięciowe zostały opracowane głównie 

z myślą o rozdzielnicach średniego napięcia w stacjach 
wymagających precyzyjnych systemów pomiarowych.

 Kompaktowe sensory umożliwiają łatwą i szybką 
modernizację bez istotnych zmian w rozdzielnicach i 
infrastrukturze sieciowej.

 Sensory stosuje się do pomiarów, monitorowania, a także 
wykrywania zwarć oraz określania ich kierunku.
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Innowacyjne wykorzystanie sensorów napięciowych

Pomiarowy wzmacniacz napięcia VMA

 Precyzyjny wzmacniacz napięcia z 3 kanałami. W połączeniu z napięciowymi sensorami (przekładnikami małej mocy) Zelisko przetwarza napięcie 
wyjściowe z 3,25/ 3 V do 100/ 3 V. Dlatego technologia sensorów Zelisko nie ogranicza się już tylko do urządzeń pomiarowych z wbudowanymi 
wejściami niskonapięciowymi.

L1

L2

L3

L1 L2N1 N2

Urządzenie pomiarowe

100/√3 V

3.25/√3 V
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L
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V
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L
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V
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a1 a2 a3n1 n2 n3

AMP AMP AMP
+24V
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Dodatkowe 
źródło
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a1 n1

L1 N1 N2L2 N3L3

Innowacyjne wykorzystanie sensorów napięciowych
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Innowacyjne wykorzystanie sensorów napięciowych

Rozliczeniowy pomiar energii

 Całkowita gwarantowana dokładność sensorów napięciowych i VMA do klasy 0,2, w połączeniu z konwencjonalnymi przekładnikami
prądowymi Zelisko umożliwia ich wykorzystanie do celów rozliczania energii. Weryfikacja parametrów całego zestawu odbywa się poprzez
wzorcowanie i wydawane na jego podstawie Świadectwa Wzorcowania zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17025.

 Poziomy sygnałów wyjściowych od 1 A do 5A dla przekładników prądowych Zelisko i 100/ 3 V dla sensorów napięciowych Zelisko z VMA
umożliwiają łatwe podłączenie do szerokiego zakresu powszechnie stosowanych typów liczników.

Innowacyjne wykorzystanie sensorów napięciowych
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Innowacyjne wykorzystanie sensorów napięciowych

Układ z zasilaniem po stronie nN

Innowacyjne wykorzystanie sensorów napięciowych

Trójfazowy zasilacz modułu VMA i licznika energii

Zapewnia pewność zasilania układu w przypadku zaniku jednej lub

dwóch faz. Podstawowe parametry:

• Zasilanie 4 przewodowe 3xfaza (230V/AC) + przewód N

• Wejścia zabezpieczone bezpiecznikami i ochronnikiem przepięć

• Izolacyjność wejścia 1000V
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Innowacyjne wykorzystanie sensorów napięciowych

Układ z zasilaniem po stronie SN
Innowacyjne wykorzystanie sensorów napięciowych

Transformatory Potrzeb Własnych 
(TPW) 15,75/0,23 kV

Zasilacz 
230V/AC//24VDC

Izolowany dwufazowo z 
bezpiecznikami

Izolowany dwufazowo z 
konektorami A

Izolowany jednofazowo z 
konektorem A
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Innowacyjne wykorzystanie sensorów napięciowych

Układ z zasilaniem po stronie SN z UPS
Innowacyjne wykorzystanie sensorów napięciowych

Transformatory Potrzeb Własnych 
(TPW) 15,75/0,23 kV

Zasilacz PANUPS 
230V/AC//24VDC 

akumulatory

Izolowany dwufazowo z 
bezpiecznikami

Izolowany dwufazowo z 
konektorami A

Izolowany jednofazowo z 
konektorem A
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Innowacyjne wykorzystanie sensorów napięciowych

Innowacyjne wykorzystanie sensorów napięciowych
Świadectwo Wzorcowania dla sensora napięciowego SMVS-UW1002-1 i VMA zgodne z ISO/IEC 17025. Laboratorium Producenta
jest akredytowane w ILAC –MRA dlatego może on wydać taki dokument.

Parametry pomierzone po kalibracji
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Innowacyjne wykorzystanie sensorów napięciowych

Świadectwa Wzorcowania dla sensora napięciowego SMVS-UW1002-1; SMVS-UW1013; VMA wydane przez Okręgowy Urząd Miar w Łodzi

Innowacyjne wykorzystanie sensorów napięciowych
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Nagrody

Układ do rozliczania energii elektrycznej za pomocą małej mocy pasywnych przekładników napięciowych (sensorów) 
został wyróżniony na 34 Międzynarodowych Energetycznych Targach Bielskich ENERGETAB 2021 

Nagrody
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Sensory – zasada działania

Sensory - zasada działania
Sensor prądu fazowego
Konstrukcja sensora prądu fazowego bazuje na indukcyjnym przekładniku
prądowym o znikomym poborze mocy. Prąd jest przekształcany na
proporcjonalne napięcie poprzez zastosowanie bocznika rezystorowego.

Sensor do wykrywania zwarć doziemnych
Zasada działania sensora do wykrywania zwarć doziemnych jest taka sama
jak w przypadku przekładnika prądu zerowego (przekładnik Ferrantiego). W
przypadku zwarcia doziemnego, z powodu przesunięcia punktu zerowego,
w każdej fazie pojawia się prąd asymetryczny. Ten prąd jest przekształcany
w odpowiednim stosunku na napięcie wyjściowe sensora.

Sensor napięciowy
Zasada działania opiera się na dzielniku rezystancyjnym. Dzielnik
składa się z dwóch elementów rezystancyjnych, które dzielą sygnał
wejściowy tak, by na wyjściu otrzymać znormalizowany sygnał
wyjściowy. Ogranicznik przepięć zabezpiecza podłączone do sensora
urządzenia pomiarowe.
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Konfiguracja i podłączenie przewodów

Konfiguracja i podłączenie przewodów
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Produkty

• Sensor napięciowy jest montowany z tyłu głowicy typu T, w miejscu podłączenia kolejnego kabla. Zaślepka izolacyjna jest zastępowana przez sensor
napięciowy.

• Dokładność sensora, tj. błąd prądowy i błąd fazowy, jest stała przez cały okres eksploatacji i nie wymaga powtórnej kalibracji ani regulacji. Kalibracja dla
wymaganego napięcia znamionowego i napięcia wtórnego jest przeprowadzana w firmie Zelisko.

• Długość przewodu dostarczanego z sensorem nie może być zmieniona.

Sensor napięciowy jest odpowiedni zarówno dla nowych rozdzielnic jak i do modernizowanych i nie wymaga przebudowy istniejącej stacji.

SMVS-UW1001 I SMVS-UW1001-30 
(dla symetrycznej głowicy konektorowej)

Stożek konektora sensora napięciowego
jest zaprojektowany zgodnie z PN-EN 50181,
typ C. Dzięki znormalizowanej konstrukcji
możliwe jest zastosowanie sensora do głowic
typu T różnych producentów.

SMVS-UW1002 (dla asymetrycznej głowicy 
konektorowej)

Sensor napięciowy ze skróconym stożkiem konektora pasuje do 
głowic typu T takich producentów jak np. Nexans K430TB i K480TB

Produkty – sensory napięciowe
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Produkty

SMVS-UW1013
Sensor napięciowy w izolacji powietrznej jest przeznaczony zarówno do modernizacji, jak i do montażu w
nowych rozdzielnicach SN. Sensory nie muszą być kalibrowane, ponieważ sygnał wyjściowy (zgodnie z PN-
EN 61869-6) ma gwarantowaną dokładność przez cały czas eksploatacji urządzenia. Innowacyjna
konstrukcja chroni sensor przed wpływami zewnętrznych pól elektrycznych i magnetycznych. Na życzenie
Klienta, sensor może być używany jako przekładnik wsporczy. Szczegółowe dane techniczne tego
rozwiązania są dostępne na życzenie.

Produkty – sensory napięciowe
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Produkty

SMVS-UW1020
Napięciowy sensor napowietrzny jest wykonany w formie przekładnika napięciowego napowietrznego z cykloalifatycznej żywicy epoksydowej. Sprawdzona
technologia firmy Zelisko gwarantuje utrzymanie wysokiej klasy dokładności sensora przez cały okres eksploatacji, bez potrzeby kalibracji na obiekcie.
Przewód sygnałowy o długości 10 m jest na stałe połączony z sensorem. Należy pamiętać, że nie można go skracać ani przedłużać. Dlatego na poziomie
projektowania trzeba uwzględnić odległość pomiędzy miejscem montażu sensorów, a układem pomiarowym do którego mają być wpięte przewody
sygnałowe.

Produkty – sensory napięciowe
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Produkty

Sensory prądów fazowych są dostępne w dwóch podstawowych wersjach:
• z rdzeniem dzielonym;
• z rdzeniem niedzielonym.
Wersje z rdzeniem dzielonym są przeznaczone przede wszystkim do celów
modernizacji.

Dla potrzeb nowych instalacji są przeznaczone wersje z rdzeniem niedzielonym.

SMCS-JW1002 (rdzeń dzielony)

SMCS-JW1001 (rdzeń niedzielony)

Produkty – fazowe sensory prądowe
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Produkty

GAE120/SENS-JW1003 (dzielony rdzeń)
W czasie zwarć doziemnych w sieci trójfazowej pojawia się prąd wynikający z przesunięcia punktu zerowego. Prąd ten jest zamieniany na napięcie wyjściowe
sensora z uwzględnieniem przekładni. Dzięki temu sensor umożliwia wykrywanie zwarć doziemnych. W konstrukcji tego urządzenia połączono zasadę działania
przekładnika indukcyjnego z nowoczesną technologią sensorów. Precyzyjne wykończenie powierzchni cięcia rdzenia zapewnia wysoką dokładność pomiaru po
montażu.

Produkty – sensory do wykrywania zwarć doziemnych
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Produkty

SMCS3-JW1004 (rdzeń niedzielony)
Oprócz pełnej wersji składającej się z trzech sensorów prądowych i sensora do wykrywania zwarć doziemnych, urządzenie może być dostarczone w innych,
prostszych konfiguracjach wg specyfikacji Klienta. Sensor jest przeznaczony do instalacji w nowych rozdzielnicach. Zaletą tego systemu jest prosty montaż
pojedynczego urządzenia, które przejmuje zadania czterech różnych sensorów. Rozmiar urządzenia jest zawsze taki sam, niezależnie od konfiguracji wybranej przez
klienta. Konstrukcja z niedzielonym rdzeniem pozwala na uzyskanie dużo lepszej dokładności, niż w przypadku sensorów z rdzeniem dzielonym. Projekt sensora
może być dostosowany do wymagań Klienta, jeśli chodzi o odległości między biegunami i rozmiary zewnętrzne.

Przewód: 3× / 4× przewód ekranowany,
Długość: 1,3 / 3,6 m lub na zamówienie,
Podłączenie: otwarte końce lub na zamówienie

Oznaczenia przewodów
L1 S1 – czerwony; S2 – czarny
L2 S1 – czerwony; S2 – czarny
L3 S1 – czerwony; S2 – czarny

L1-L3 S1 – czerwony; S2 – czarny

Produkty – wielofunkcyjny sensor prądowy (prądy fazowe i wykrywanie zwarcia doziemnego)
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Produkty

SMKS-K1112
Ten sensor napowietrzny łączy w jednym urządzeniu funkcje sensora napięciowego i prądowego. Ze względu na swój kształt oraz zastosowanie cykloalifatycznej
żywicy epoksydowej, jest przystosowany do stosowania na zewnątrz. Maksymalny poziom izolacji to 36 kV. Sprawdzona technologia firmy Zelisko gwarantuje
utrzymanie klasy dokładności sensora przez cały okres eksploatacji, bez potrzeby kalibracji na obiekcie.

Produkty – sensor kombinowany
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Produkty

GIM (Cyfrowy wskaźnik przepływu prądu zwarciowego z funkcją pomiarową)
Zelisko GIM (inteligentny monitor sieciowy) jest modułem zabezpieczeniowym, który wykrywa zwarcia międzyfazowe i doziemne, a także określa ich kierunek
wykorzystując do tego celu algorytmy zabezpieczeniowe. GIM wykorzystuje technologię sensorów firmy Zelisko zgodnych z normą PN-EN 61869. Dodatkowo
moduł GIM jest wyposażony w interfejs komunikacyjny Modbus RTU, za pomocą którego udostępnia na zewnątrz wartości pomiarów do precyzyjnego
określenia stanu sieci. Moduł GIM został zaprojektowany specjalnie do współpracy z sensorami prądowymi i napięciowymi firmy Zelisko i dzięki temu może być
używany bez dodatkowej kalibracji na obiekcie. Przed wysyłką do klienta moduły GIM są nastawiane do typowych parametrów sieciowych oraz do współpracy
z odpowiednimi sensorami w siedzibie firmy ZOE Sp. z o. o.

Produkty – inteligentny monitor sieci
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Produkty

PAD 133
PAD 133 to dedykowany do współpracy z sensorami napięciowymi i prądowymi firmy Zelisko wielofunkcyjny analizator sieci. Wyposażony jest w trzy wejścia
pomiarowe dla napięciowych przekładników małej mocy (sensorów) o nominalnym napięciu wtórnym 3,25/V3 V (PN-EN 61869-6, -11) oraz trzy/cztery wejścia
pomiarowe dla prądowych przekładników małej mocy (sensorów) o nominalnym napięciu wtórnym 225mV (PN-EN 61869-6, -10). Dzięki niemu można
analizować do 50-tej harmonicznej. Urządzenie posiada także wbudowany czterokwadrantowy licznik energii elektrycznej. Do szybkiego pozyskiwania danych,
wgrywania konfiguracji i aktualizacji oprogramowania można wykorzystać wbudowany port USB 2.0 zdalny interfejs komunikacyjny (RS 485 / Ethernet / M-
Bus).

Produkty – wielofunkcyjny analizator sieci
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Produkty

PAD 133
Do komunikacji z urządzeniem można wykorzystać darmowy program ENVIS. Jest on też wykorzystywany do wprowadzenia nastaw i parametrów sensorów
z jakimi będzie współpracował analizator. Te operacje są realizowane na podstawie ustaleń z klientem w siedzibie firmy ZOE Sp. z o. o. Warto zaznaczyć, że
jest to rozwiązanie pionierskie na Polskim rynku. Obecnie znajduje się w końcowej fazie testów. Po tej ostatecznej weryfikacji urządzenie będzie udostępnione
do ogólnej sprzedaży.

Produkty – wielofunkcyjny analizator sieci
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Zespoły sterujące własnej konstrukcji

GIM (Cyfrowy wskaźnik przepływu prądu 
zwarciowego z funkcją pomiarową)

Sterownik Panda przeznaczony jest do 
obsługi małych obiektów energetycznych. 
Zalety:

• małe rozmiary;
• niski pobór mocy;
• duża ilość wejść/wyjść;
• prosta konfiguracja;
• szybkie uruchomienie;
• budowa modułowa;
• łatwa rozbudowa;
• pełna synoptyka.

Moduły sterownika:
CPU – moduł nadrzędny procesora, komunikuje się  z 

pozostałymi modułami i systemem nadrzędnym, 
protokół DNP3, 3xCOM (RS485, RS232)

BIO – moduł sterowania i sygnalizacji, 10-sygnałów 
binarnych, 5-sterowań (wyjścia przekaźnikowe)

PWR – moduł zasilacza po magistrali
MDM – moduł  komunikacji GSM

Sterownik PANDA

Moduł GIM max 15 pól

Zasilacz cyfrowy

Sygnalizator SO-LED/1

Zespoły sterujące własnej konstrukcji

Sensory prądowe

Sensory napięciowe
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Aplikacje

Układ do rozliczenia energii z przekładnikiem napowietrznym
prądowo-napięciowym i rozłącznikiem zdalnie sterowanym

W standaryzacji

SMVS-K1112_20
Przekładnik napięciowy Przekładnik prądowy

Poziom izolacji 24/50/125 kV
Częstotliwość znamionowa 50 Hz
Napięcie znamionowe strony pierwotnej/ Prąd 
znamionowy pierwotny 15000/√3 V 7,5 ÷ 180 A

Współczynnik napięcia/ Ith 1,9×UN 8h 30 kA, 1 s
Klasa dokładności 0,2 0,2 FS5

Strona wtórna 3,25/√3 V (100/√3 V po zastosowaniu wzmacniacza 
metrologicznego VMA) 1 A

Obciążenie znamionowe 1 VA (po zastosowaniu wzmacniacza 
metrologicznego VMA) 7,5 VA

Norma PN-EN 61869-6; -11 PN-EN 61869-2

Warunki zewnętrzne Praca: -25°C do +40°C (lub na zamówienie)
Przechowywanie: -40°C do +80°C (lub na zmówienie)

Min. impedancja wejściowa układu 
pomiarowego 200 kΩ ± 1%, 350 pF ± 10% -

Przewody łączeniowe 2 pinowe ekran. 10 (12) m 2 x 2,5 mm2

Ochrona przeciwprzepięciowa Wewnętrzny ogranicznik przepięć
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Aplikacje

Modernizacja pola SN

Modernizacja pola SN przy wykorzystaniu sensorów napięciowych typu
SMVS-UW1013, sensorów prądowych typu SMCS/T-JW1002 oraz
modułu GIM

Aplikacje
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