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A CZY TY
JESTEŚ PEWNY

SWOJEGO  SYSTEMU

ZASILANIA?



Systemy zasilania 

            nowej generacji

W Prototypowni specjalizujemy się w tym,
co dla wielu wydaje się niemożliwe.
Budujemy systemy zasilania gwarantowanego
charakteryzujące się pełną elastycznością 
umożliwiającą łatwe dostosowanie
do obecnych i przyszłych  potrzeb naszych Klientów. 

Produkujemy innowacyjne obciążnice
rezystancyjne, reaktancyhne  i moduły indukcyjne 
(o regulowanym cos fi) możliwe do zastosowania
z prawie każdą obciążnicą rezystancyjną, niezależnie
od jej producenta. 

Dostarczamy, serwisujemy i montujemy agregaty
prądotwórcze oraz zasilacze UPS. Realizujemy 
umowy serwisowe i zajmujemy się montażem 
agregatów w nawet najtrudniejszych warunkach. 
Zajmujemy się agregatami prądotwórczymi 
o mocach już od kilkudziesięciu KW.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu naszych specjalistów jesteśmy ekspertami w dziedzinie synchronizacji 
sieć-agregat i agregat-agregat, a także wielu innych, często bardziej rozbudowanych konfiguracji.

Nie jesteśmy korporacją. Indywidualne potrzeby naszych Klientów dostrzegamy zawsze, niezależnie
od okoliczności i złożoności Waszych problemów. M.in. dlatego  potrafimy wyprodukować nawet
najbardziej skomplikowany układ SZR, rozdzielnię elektryczną w pełni dostosowaną do potrzeb, 
czy agregat prądotwórczy z przemiennikiem częstotliwości regulujący załączanie się urządzeń, które normalnie 
uruchamianesą skokowo generując znaczny, chwilowy pobór mocy, która nie jest potrzeba do normalnej pracy.

Kim jesteś? 
chcieliśmy wprowadzić w tym katalogu podział na grupy odbiorców, ale to nie ma znaczenia.
Kimkolwiek jesteś, jeśli to czytasz, potrzebujesz źródła zasilania, którego możesz być pewien. 
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Obciążnice
    czyli jak zyskać pewność
bez wyłączenia zasilania na obiekcie?

Systemy zasilania gwarantowanego i ich elementy
takie jak agregaty prądotwórcze, układy SZR, 
transformatory mocy, rozdzielnie elektryczne
i zasilacze UPS wymagają regularnych uruchomień
serwisowych pod obciążeniem, a często także 
sprawdzenia pod kątem sprawności, rzeczywistych 
parametrów i poprawności zrealizowanych połączeń 
elektrycznych. 

Test przy udziale obciążnic pozwala na zasymulowanie
obciążenia występującego na obiekcie podczas
normalnej pracy i w sytuacjach ekstremalnych,
takich jak przeciążenia czy awarie.

Obciążnice Prototypownia gwarantują w pełni 
konfigurowalne możliwości wykonywania testów: 
w standardzie m.in. płynny Slow Start / Stop w czasie 
i do mocy ustalanych przez użytkownika, AUTO TEST 
zgodny z normą PN-ISO 8528, konfigurowalne przyciski 
programowe pozwalające na ustalenie 
dowolnych kroków obciążenia i załączenie ich 1 
przyciskiem (w czasie rzeczywistym, o np. dokładnie  
tyle mocy ile pobierałyby będą kolejno 

wszystkie odbiorniki na obiekcie. Łatwość i prostotę obsługi gwarantuje interfejs HMI zoptymalizowany
pod kątem User Expirience - zarówno dla głównego sterownika obciążnicy jak i każdego z dostępnych pilotów
zdalnego sterowania.

Dodatkowo obciążnice z naszej najnowszej serii są wyposażone w 

  

funkcję analizatora jakości zasilania w 
standardowym sterowniku urządzenia umożliwiający pomiar takich wartości jak: napięcie fazowe L-N, napięcia 
międzyfazowe L-L, wartości prądu na każdej fazie, cos fi, moc czynna, bierna i pozorna, licznik kWh i in. 
Systemy odczytu  i zapisu danych poprzez komunikację RS485, Ethernet, SCADA, BMS, USB i Wi-fi pozwalają
nie tylko na łatwe sterowanie urządzeniem (np. przez laptop lub smartphone), ale też pozwalają na proste
pobranie danych wynikowych i wyświetlenie ich w formie pełnego raportu.

Wypracowane modele ergonomicznych obudów gwarantują łatwy transport, bezpieczeństwo użytkowania 
i oszczędność miejsca, najczęściej stosujemy ochronę elektroniki sterującej zgodną z IP 54, a w przypadku
modeli o większych mocach realizujemy zabudowę kontenerową zgodną m.in. z zaleceniami PN-ISO 10.

Obciążnice z najnowszej serii zostały wyposażone w możliwość synchronizacji na poziomie programowym. 

Zapytaj o obciążnice labolatoryjne o precyzji +-0,5% i większej. 
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Obciążnice rezystancyjne 
Obciążnice rezystancyjne pozwalają na 
obciążenie dowolnego systemu 
energoelektrycznego i tym samym zasymulowanie 
pracy odbiorników. Obciążnice rezystancyjne 
generują pobór mocy o cos fi = 1, 
mają więc uniwersalne, szerokie pole zastosowania.

Sprawdzają się podczas testów agregatów
prądotwórczych, układów SZR, rozdzielni,
transformatorów mocy, zasilaczy UPS,
a nawet klimatyzacji precyzyjnej
czy alternatywnych źródeł zasilania (OZE). 

W Prototypowni do naszych realizacji podchodzimy
elastycznie, starając się w pełni dostosować
produkt do potrzeb Klienta. 
Modele obciążnic produkowane w standardzie 
mają moce od kilku kW do 2,5 MW, bez ograniczeń 
w synchronizacji.

 

Obciążnice Prototypowni zostały docenione m.in. 
w konkursach: Wiktoria Znak Jakości Przedsiębiorców 
2015 i Przedsiębiorca z Klimatem 2016.
Jako innowacyjne urządzenia sprzyjające świadomemu 
korzystaniu z energii elektrycznej 
mogą być wykorzystywane podczas audytów 
elektrycznych i wprowadzaniu norm takich jak
 ISO 50001 - System Zarządzania Energią.
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Charakterystyka 
obciążnic reaktancyjnych 
Do informacji zawartych na poprzedniej stronie dodaj 
cos fi zmienny w zakresie od  -1 do 1. 
Zamieść to wszystko w jednej, ergonomicznej i łatwej 
w transporcie obudowie. Wyobraź sobie, że teraz 
możesz testować agregaty prądotwórcze, układy SZR, 
rozdzielnie, transformatory mocy  i wszelkie prądnice 
elektryczne (również w źródłach OZE) jednym 
urządzeniem, zawsze zgodnie z zaleceniami 
producentów  prądnic i zawsze uzyskując tyle kVA 
i jednocześnie tyle kW ile chcesz. 
Ergonomia urządzenia jest w pełni przystosowana 
do Twoich aktualnych i przyszłych potrzeb, 
a jeśli zwiększą się one znacząco - dostosowanie 
urządzenia nie będzie stanowiło problemu. 

Dokładnie tym są obciążnice reaktancyjne 
produkowane przez Prototypownię. Zapamiętaj nas.

 

  

Kiedy warto kupić obciążnicę reaktancyjną?

- kiedy ma być zastosowana stacjonarnie - w nowoczesnym Data Center, na statku lub stosowana najczęściej
do w pełni precyzyjnego i zgodnego z zaleceniami producentów testowania urządzeń wyposażonych w prądnice
elektryczne: agregatów prądotwórczych, turbin wiatrowych, elektrowni wodnych i innych

- kiedy zależy Ci na tym, żeby urządzenie do testowania systemów zasilania i ich elementów stanowiło jedno,
proste w obsłudze i ergonomiczne urządzenie

- kiedy chcesz zmniejszyć koszty inwestycji początkowej - obciążnica reaktancyjna
dzięki zastosowaniu m.in. jednej obudowy  pozwala na zminimalizowanie kosztów związanych z zakupem
urządzenia

- kiedy produkujesz lub serwisujesz agregaty prądotwórcze lub  źródła OZE: turbiny wiatrowe, 
elektrownie wodne i inne
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Moduły indukcyjne
Moduły indukcyjne proponowane przez Prototypownię 
to innowacyjne w skali świata urządzenia mogące
współpracować z niemal każdą obciążnicą 
rezystancyjną, niezależnie od jej producenta, wieku 
i dostarczanych możliwości. 

Każdy z modułów indukcyjnych dostarcza opcje 
dokładnego sterowania częścią rezystancyjną
(w przypadku obciążnic rezystancyjnych 
produkowanych przez Prototypownię ingerencja 
w podstawowe urządzenie ogranicza się zwykle 
do zaktualizowania oprogramowania sterownika 
głównego) i udostępnia możliwość zmiany cos fi 
w zakresie 0-1 bez konieczności transportowania 
stosunkowo dużej części indukcyjnej za każdym razem, 
kiedy chcemy użyć obciążnicy do testów 
na obiekcie Klienta.

Zastosowanie modułu indukcyjnego pozwala
na uzyskanie wyników testów bardziej precyzyjnych
niż w przypadku testu przy cos fi =1, umożliwia
w pełni dokładny dobór parametrów opisujących
wytwarzaną energię elektryczną i zależnych
od współczynnika mocy. 
 

  

Kiedy warto mieć moduł indukcyjny?

- kiedy czasem wystarcza obciążnica rezystancyjna. ponosisz wtedy koszty transportu jedynie i dokładnie
tego, czego potrzebujesz

- kiedy posiadasz już obciążnicę rezystancyjną wyprodukowaną przez Prototypownię lub jakiegokolwiek
innego producenta

- kiedy zależy Ci na pełnej ergonomii pracy, ekologii i zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań dostosowanych 
do konkretnych potrzeb

- kiedy jesteś producentem agregatów prądotwórczych, prądnic  lub urządzeń OZE (alternatywne źródła energii)
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Synchronizacja
                 obciążnic 

Masz już obciążnicę, ale jej moc jest zbyt mała? 
A może chcesz zainwestować, ale nie chcesz 
od razu kupować droższego urządzenia 
o większej mocy? Odpowiedzią na te potrzeby jest
synchronizacja obciążnic. 

Synchronizacja polega na takim dobraniu parametrów 
pracy dwóch lub więcej urządzeń, żeby ich moce
można było wykorzystać łącznie lub oddzielnie. 
Synchronizacja obciążnic niesie za sobą nie tylko
możliwość dokupienia mniejszego urządzenia 
zamiast kolejnego o dużej mocy, ale też pozwala
na elastyczne dysponowanie posiadanym sprzętem 
(m.in.  ułatwienia podczas transportu, załadunku
i rozładunku). 

Jednocześnie obciążnice pracujące w synchronizacji 
nie tracą swoich parametrów i precyzji pomiaru, 
a sterowanie, dzięki w pełni ergonomicznemu 
sterownikowi i specjalnie dostosowanemu pilotowi
zdalnego sterowania, jest tak proste jak w przypadku 
pojedynczego urządzenia.  

W przypadku synchronizacji obciążnic z ostatniej serii Prototypowni wystarczy zaktualizować oprogramowanie
i włożyć odpowiednią wtyczkę, w obciążnicach innych producentów możliwe, że będzie trzeba
wymienić sterownik, jednakże taka wymiana zawsze będzie opłacalna finansowo w stosunku do kupna nowej,
większej obciażnicy. 

Za sterowanie pracą synchroniczną obciążnic odpowiada rezystancyjnych i reaktancyjnych odpowiada pilot
zdalnego sterownia z dotykowym wyświetlaczem HMI stanowiącym rozszerzenie do sterowników głównych
każdej z pojedynczych obciążnic. Pilot ten pozwala na sterowanie pełną mocą w pełnym zakresie
i traktuje zsynchronizowane urządzenia tak, jakby wykorzystywane było tylko jedno.

W praktyce sprowadza się to do możliwości przeprowadzenia wolnego startu/stopu, zaprogramowania
skoków obciążenia w czasie czy płynnego sterowania dekadowego w pełnym zakresie  będącym
sumą mocy poszczególnych zsynchronizowanych obciążnic. Jednocześnie dostępna pozostaje możliwość
pobrania danych wynikowych, wygenerowania wykresów, sprawdzenia i ustawienia poszczególnych
parametrów. 

Synchronizacja obciążnic z III serii produkowanej przez Prototypownię nie stanowi dodatkowego kosztu
realizując przy tym dużo większe możliwości niż kilka osobnych urządzeń o mniejszych mocach.
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Piloty zdalnego sterowania 

Pilot podstawowy, przewodowy
Podstawowy pilot zdalnego sterowania, pozwala na uruchomienie nastaw
zadanych na sterowniku obciążnicy oraz zadawanie/zdejmowanie obciążenia
w trybie dekadowym. 
Na pilocie wyświetlają się podstawowe dane. 
Standardowe wyposażenie: przycisk awaryjny, uchwyt do zaczepienia
np. na  obudowie obciążnicy

Pilot zaawansowany, przewodowy
Zaawansowany pilot zdalnego sterowania pozwala na pełną
kontrolę nad jedną obciążnicą i dostarcza funkcje zbliżone do tych
ze sterownika głównego. Ekran HMI wielkości 4,3'’ ułatwia dostęp
do wszystkich funkcji
Standardowe wyposażenie: przycisk awaryjny

Sterowanie z laptopa, tableta, smartphone’a...
Najnowsze sterowniki zostały wyposażone w wejście Ethernet,
w wersji rozbudowanej posiadają też moduł Wifi i/lub funkcję routera. 
Dzięki temu  w łatwy sposób mogą połączyć się z istniejącą siecią
lub wygenerować bezpieczniejsze, własne łącze. 
W efekcie obciążnicą możesz sterować używając własnego sprzętu, 
a dane wynikowe pobiorą się niemal automatycznie. 

Pilot do synchronizacji
W pełni profesjonalny pilot zdalnego sterowania, dostarcza funkcje
umożliwiające pracę z zsynchronizowaną grupą obciążnic. Dostarcza
wszystkie możliwości sterownika głównego, bez ograniczeń. 
Ekran HMI wielkości 7 lub 10'’ i interface zbliżony do sterownika głównego
pozwala na w pełni ergonomiczną pracę. 
Standardowe wyposażenie: przycisk awaryjny, wygodny pasek utrzymujący
pilota w najwygodniejszej pozycji
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Agregaty 
            prądotwórcze 

Mamy prawie 10 letnie doświadczenie w pracy
z agregatami prądotwórczymi i automatyką
przemysłową. Specjalizujemy się w ich serwisowaniu,
montażu, naprawach, doborze konkretnego
modelu do potrzeb Klienta i rozbudowie
o nietypowe moduły takie jak przemienniki mocy.

W Prototypowni zajmujemy się agregatami
prądotwórczymi o mocach już od kilkudziesięciu kVA, 
bez ograniczeń ze względu na moc maksymalną. 
Dostarczamy agregaty prądotwórcze zbudowane
na podzespołach sprawdzonych producentów, 
których wydajność i parametry charakteryzują się
korzystnym stosunkiem do ceny początkowej
i kosztów eksploatacyjnych. 

Dostarczamy agregaty prądotwórcze do pracy
stacjonarnej i mobilne, w specjalnie wyciszonych
obudowach lub z przeznaczeniem do pracy
w specjalnie przystosowanych pomieszczeniach 
zwanych agregatorniami, czy zabudowane
na podwoziu lub specjalistycznym samochodzie. 

Zapewniamy opiekę gwarancyjną i pogwarancyjną, 
umowy serwisowe i naprawy w przypadku awarii,
a także pełną automatykę taką jak układy
Samoczynnego Załączania Rezerwy, rozdzielnie
elektryczne czy szafy zawierające dodatkowe, 
automatyczne wyposażenie. 

Zapewniamy agregaty prądotwórcze na wynajem
również w opcjach z pełnym oprzyrządowaniem
(np. SZR,  okablowanie, AVR). 

Pomagamy przy formalnościach związanych
z leasingiem. 

www.prototypownia.com.pl



Synchronizacja 
                         sieć-agregat 
                 i agregat-agregat 

Synchronizacja sieć-agregat
1.Synchronizacja agregatu prądotwórczego lub 
agregatów prądotwórczych z siecią stanowi 
opłacalne źródło zasilania głównie w sytuacjach, kiedy:
- na terenie obiektu istnieje transformator mocy 
mniejszej niż nasze zapotrzebowanie
- jesteśmy w stanie odzyskać część energii jak 
w przypadku kogeneracji lub agregat jest 
napędzany biogazem.
2. W przypadku poprawnego doboru mocy 
 agregatu synchronizacja z siecią pozwala 
wyeliminować przerwę w zasilaniu w przypadku braku 
zasilania z sieci
3. Praca synchroniczna agregatu prądotwórcze 
z siecią sprawdza się w przypadku konieczności 
planowego wyłączenia zasilania z sieci - zapytaj  
o możliwość wynajmu zsynchronizowanego agregatu
  

Synchronizacja agregat-agregat
1. Możemy zsynchronizować dowolną liczbę różnych 
lub podobnych agregatów prądotwórczych, do tej pory 
zdarzyło nam się synchronizować 40 szt. do pracy 
osobnej lub w dowolnej konfiguracji. 
2. Każdy synchronizowany agregat musi mieć specjalny sterownik - który możemy zamontować w niemal 
każdym generatorze prądu, w dowolnym momencie jego cyklu życia.
3. Agregaty prądotwórcze do synchronizacji mogą mieć różne moce, silniki, prądnice itp., synchronizujemy 
napięcie, częstotliwość i kilka innych parametrów, niezależnie od producenta agregatu. 
4. Synchronizacja pozwala na "zapas" energii elektrycznej z drugiego agregatu dostępny do wykorzystania 
nawet przez 1 odbiornik (np. specjalistyczna maszyna z silnikiem o dużym zapotrzebowaniu 
na energię elektryczną).
5. Synchronizacja agregatów prądotwórczych stanowi redundantny system zasilania i może być wykorzystana 
np. w przypadku większego obciążenia podstawowego generatora prądu.
Synchronizacja polega na możliwości uruchomienia jednego lub wielu agregatów prądotwórczych jako 
jedno źródło zasilania. Tutaj rachunek kosztów eksploatacyjnych jest prosty: możemy uruchomić jeden silnik 
o małej pojemności, a w razie potrzeby automatycznie uruchomią się kolejne - nie ma więc problemu 
podtrzymywania działania agregatu z silnikiem o wysokiej pojemności w przypadku niskiego 
wykorzystania energii elektrycznej.
6. Agregaty zsynchronizowane można łatwo przetransportować w lokalizację o najbardziej kluczowym 
zapotrzebowaniu na energię elektryczną i po prostu połączyć do najbardziej istotnego odbiornika.
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SZRy i rozdzielnie  

W Prototypowni mamy wieloletnie doświadczenie 
w realizowaniu układów Samoczynnego Załączania 
Rezerwy, zarówno standardowych jak i tych 
dostarczających takie możliwości jak: połączenie 
zasilania z kilku agregatów prądotwórczych z opcją 
zapasową i kilku niezależnych przyłączy do sieci, 
łatwe i szybkie podłączenie wynajętego agregatu

Niezawodność zasilania stanowi jeden z czynników 
zapewniających pożądany poziom jakości energii 
elektrycznej w układach zasilania odbiorców. 

Układ SZR jako pierwszy element systemu 
niezawierającego zasilaczy UPS czy generatora 
prądu z kołem zamachowym (tzw. UPS dynamiczny) 
decyduje o długości przerwy w zasilaniu 
i stanowi niejako najważniejszy element systemu 
zasilania gwarantowanego.  Zadaniem automatyki 
Samoczynnego Załączania Rezerwy jest przełączenie 
toru zasilania z toru podstawowego na rezerwowy 
gdy nastąpi zanik zasilania z sieci i odwrotnie, 
kiedy zasilanie z sieci zostanie przywrócone, 
a jego parametry będą umożliwiały bezpieczną pracę 
zasilanych urządzeń.

Rozdzielnie elektryczne, zarówno te niskiego
napięcia jak i średnich i wyższych napięć
odpowiadają za rozdzielnie mocy elektrycznej
pomiędzy poszczególne budynki lub ich strefy
na obiekcie. 

prądotwórczego, informowanie SMSem o  nieprawidłowościach.

Dysponujemy szeregiem rozwiązań innowacyjnych, takich jak: potrójne zabezpieczenie SZR (automatyczne, 
manualne z zastosowaniem elektroniki, manualne z pominięciem podzespołów elektronicznych). 
Takie rozwiązania pozwalają na pełną kontrolę nad uruchomieniem agregatu np. w przypadku tak poważnej 
awarii jak uderzenie pioruna.

Stosujemy jedynie podzespoły wysokiej jakości, które gwarantują niezawodność i nie są podatne na negatywny 
wpływ takich zjawisk jak np. zaśniedzenie elementów miedzianych. 

Produkowane w Prototypowni rozdzielnie elektryczne rozdzielają moc elektryczną na poszczególne części 
obiektów i charakteryzują się odpowiednio dobranymi zabezpieczeniami. 
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UPS, systemy pomiarowe i pozostałe 

Zasilacze UPS i tandem
Dostarczamy, montujemy i serwisujemy zasilacze UPS, 
często pracujące w tandemie z agregatem prądotwórczym
i tworzące niezawodny, bezprzerwowy system zasilania
gwarantowanego. 
Bazujemy jedynie na zasilaczach UPS sprawdzonych producentów.

 
Analizator jakości zasilania
Wykorzystujemy i wynajmujemy precyzyjny, 
czterokwadrantowy analizator jakości zasilania, udostępniający
wszystkie opcje jakie z punktu widzenia Prototypowni - firmy zajmującej
się budową, serwisem i często naprawą zastanych systemów
zasilania, mają znaczenie. 
Zapytaj o możliwość wynajmu tego urządzenia.

 
Kamera termowizyjna
Podczas pracy z wykorzystaniem obciążnic czy podczas zwykłych testów
agregatów prądotwórczych i całych systemów zasilania gwarantowanego
istotne znaczenie mają miejsca, w których coś się przegrzewa.
Dzięki wykorzystaniu kamery termowizyjnej można wykryć zaśniedziałe
styki, nie do końca poprawnie dobrane okablowanie czy podzespoły
i miejsca potencjalnych awarii. Kamera sprawdza się również przy testach
klimatyzacji precyzyjnej (HVAC)

 Pomiary i szkolenia
Znamy się na tym co robimy, mamy prawie 10-letnie doświadczenie.
Dla naszych partnerów z branży realizujemy to, co wydaje się 
niemożliwe. 
Ponad to realizujemy liczne szkolenia branżowe (np. z obsługi
agregatów prądotwórczych, układów SZR z opcją manualną
czy bierzemy czynny udział w konferencjach takich jak Przedsiębiorca
z Klimatem 2015). 
Dzięki naszej wiedzy i uprawnieniom realizujemy pomiary, modernizacje
i naprawy istniejących instalacji elektrycznych.  
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Przykładowe realizacje
 Stacjonarna obciążnica rezystancyjna o mocy 750 kW
Obciążnica została zamówiona na potrzeby
regularnych testów związanych z wprowadzeniem
normy TIER IV w jednym z najbardziej nowoczesnych
Data Center w Polsce.
Projekt został zrealizowany w rekordowym terminie
21 dni, zrealizowaliśmy montaż i uruchomienie
na terenie parku technologicznego, w którym 
znajduje się Data Center. 
Obciążnica LB 750 jest wykorzystywana do testowania
rozbudowanego systemu zasilania gwarantowanego,
łączącego kilka agregatów prądotwórczych o dużych
mocach, rozbudowaną rozdzielnię elektryczną
i transformator mocy. 

Synchronizacja 40-stu agregatów prądotwórczych,
każdy o mocy 60 kVA
Jeden z licznych projektów związanych
z synchronizacją agregatów prądotwórczych, w tym
przypadku projekt nie obejmował synchronizacji
z siecią. 
Agregaty są wykorzystywane w różnych konfiguracjach
tworząc w pełni elastyczny system mogący zasilić
zarówno kilka maszyn jak i małe miasteczko
- zawsze bez zbędnych kosztów związanych
z transportem i eksploatacją.

W pełni dostosowane rozwiązania dla rolnictwa
Realizacja innowacyjnego układu SZR łączącego
zasilanie z 4 agregatów prądotwórczych (w tym
generatory zapasowe), 2 niezależnych przyłączy
do sieci zawodowej i z możliwością łatwego
przyłączenia dodatkowego agregatu w przypadku
awarii. System został zabezpieczony nawet przed
sytuacjami tak ekstremalnymi jak uderzenie pioruna,
dodatkowo Klient i my (obsługa serwisowa)
 otrzymujemy powiadomienia o wszelkich 
nieprawidłowościach. 
Inny przykład: mobilny agregat prądotwórczy
niewielkiej mocy sterujący systemem podlewania 
kilkudziesięcio
hektarową uprawą rolną.
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W 2016r. Prototypownia wprowadziła normę 
ISO 50001 - System Zarządzania Energią, 
z której szkolenie stanowiło główną nagrodę 
w ogólnopolskim konkursie Przedsiębiorca z Klimatem. 
Norma ta ma zastosowanie do zarządzania energią 
różnego rodzaju, w większości przedsiębiorstw, 
niezależnie od ich wielkości i struktury. 

Prototypownia w swojej działalności kładzie szczególny 
nacisk na działania proekologiczne, które wbrew 
stereotypom da się zrealizować również 
w przedsiębiorstwie zajmującym się klasyczną 
elektroenergetyką. Dla naszych Klientów realizujemy 
projekty skutkujące nie tylko znaczącym 
zmniejszeniem kosztów w stosunku do standardowych 
rozwiązań, ale i znaczącym zmniejszeniem negatywnego 
wpływu systemu na środowisko naturalne. 

Jesteśmy w stanie wykryć potencjalne miejsca strat 
energii elektrycznej, zlokalizować miejsca 
potencjalnych awarii agregatów prądotwórczych, 
sprawdzić rzeczywistą sprawność alternatywnych 
źródeł energii elektrycznej i zapobiec wielu poważnym 
awariom. Zawsze szukamy rozwiązań pozwalających 
na zmniejszenie koniecznej mocy agregatu 
prądotwórczego, a co za tym idzie - kosztu samego 
urządzenia jak i kosztów eksploatacyjnych. Dzięki 
synchronizacji stosowanej wszędzie tam, gdzie jest 
to potencjalnie opłacalne ograniczamy
koszty związane z transportem - zarówno te 
finansowe jak i związane z emisją gazów cieplarnianych.  
 
 
Po co nam ISO 50001? Pomaga ciąć koszty, chroni 
środowisko naturalne. I jako jedna z najwyższych 
obecnie dostępnych norm stanowi potwierdzenie 
wiarygodności przedsiębiorstwa.

Nie musisz wprowadzać ISO 50001, żeby móc 
oszczędzać. I żeby sprzyjać środowisku. 
Pomożemy Ci wprowadzić założenia tej normy 
niezależnie od tego, czy w swoim przedsiębiorstwie 
wprowadzisz rozbudowaną dokumentację 
lub wystąpisz o certyfikat.

Czy wprowadzając 
oszczędności da się być eko?
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Systemy zasilania nowej generacji

www.prototypownia.com.pl
prototypownia@prototypownia.com.pl
tel. + 48 61 307 17 79, +48 665 482 409

ul. Kasztanowa 6A/1 lok.22, 64-542 Młodasko
NIP: 556 246 88 57     
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