
Spo e energie 
Faktické a domn lé úspory 

Ji í Drápela 
Vysoké u ení technické v Brn

Fakulta elektrotechniky a komunika ních technologií
Ústav elektroenergetiky



ÚVOD 

Existuje celá ada produkt  ve form  technických ešení/produkt , nabízejících ešení v oblasti 
úspory elektrické energie
Ve v tšin  p ípad  se jedná o technické prost edky ur ené pro p ipojení do spot ebitelských sítí, 
zaru ující snížení náklad  na elektrickou energii, prost ednictvím snížení spot eby EE 
zaznamenané elektrom rem
Zp soby p ipojení „spo “ elektrické energie

sériové 

paralelní
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KLASIFIKACE SPO  (ELEKTRICKÉ ENERGIE)

Klasifikace „spo “ jako externích technických prost edk  podle podstaty úspor

Úspora vyjad uje skute né snížení množství odebrané elektrické energie, jako p ímý (fyzikáln  
od vodnitelný) d sledek  použití „spo e“, bez zvyšování zkrytých náklad  (finan ních ztrát) z 

vodu soub žného zhoršení vlastností spot ebi  
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KLASIFIKACE SPO  (ELEKTRICKÉ ENERGIE)

Za seriózní p ístupy k problematice „centrální“ dodate né úspo e elektrické energie lze ozna it 
pouze první dva z výše uvedených

Zm na provozního stavu spot ebi  -> regulací velikosti a/nebo tvaru vlny napájecího nap tí
Snížení vnit ních ztrát instalace -> kompenzací velikostí p ípadn  tvaru vlny odebíraných 
proud

Nej ast ji, s nejv tším potenciálním efektem, je pak využívána první možnost, která využívá 
závislosti inného p íkonu na velikosti p ípadn  frekvenci napájecího nap tí. 

Pro naprostou v tšinu spot ebi  lze uvedenou závislost aproximovat následující mocninnou 
funkcí

kde P, Pn je inný p íkon p i napájecím nap tí U
resp. Un a c mocnitel závislý na typu spot ebi e 
a jeho zat žování.  Mocnitel c nabývá hodnot 
od 0.8 do 2.2, nicmén  m že být i záporný

Zm ny provozního stavu jednoho významného, 
nebo skupiny spot ebi  nap tím se dosahuje 
pomocí regulátor / transformátor / m ni  nap tí 
(frekvence), které zajiš ují fázovou, amplitudovou, 
nebo i frekven ní regulaci napájecího nap tí pro sériov  p ipojené spot ebi e
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REGULÁTORY / M NI E NAP TÍ

Rozd lení regulátor /m ni  nap tí
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Tyristorové 
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REGULÁTORY / M NI E NAP TÍ

Rozd lení regulátor /m ni  nap tí
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ODEZVA SPOT EBI  NA REGULACI NAP TÍ

Zm na p íkonu p i amplitudové regulaci

Je z ejmé že v p ípad  spot ebi  s regulací na konstantní výstupní výkon k úspo e el. en. 
nedojde, naopak m že být vyšší (v d sledku ztrát vedením), a tím dochází i v tšímu tepelnému 
stresu n kterých ástí m ni  -> zkracování životnosti
V p ípad  regulace odporových topných systém , které regulují na teplotu (pot ebujeme do 
systému/vsázky dodat definované množství energie), dochází vlivem snížení p íkonu k 
prodloužení doby oh evu a tím k navýšení celkových energetických ztrát systému, nehled  na 
fakt, že nemusí být možné požadované teploty dosáhnout. Obdobn  je tomu u jakýchkoliv 
elektro-tepelných oh ev , kde je zdroj tepla odlišný od odporového topného lánku 
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ODEZVA SPOT EBI  NA REGULACI NAP TÍ

Trvalým snížením napájecího nap tí snížíme (p edevším u m ni , pohon , atd.) akumulované 
množství vnit ní energie, které m že pomoci 
zdárn  p eklenout krátkodobé poklesy 
a krátká p erušení napájecího nap tí 
z d vod  poruch v napájecí síti

Životnost napájených za ízení? V tšina argument  vychází z tvrzení že snížením napájecího 
nap tí prodloužíme jejich technický život. M že a nemusí to být pravda v závislosti na typu 
zát že a zp sobu napájení p i regulaci
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OVLIVN NÍ M ENÍ A REGISTRACE ELEKTROM RY

Existuje celá ada (i reálných) možností zám rného (i neúmyslného) do asného ovlivn ní funkce 
elektrom ru

íklady vlivu t ech r zných mechanizm  (e – pom rná registrovaná energie vztažená ke 
skute  prošlé)

Všechny elektrom ry vyhovují sou asn
platným MID standard m 
a mají „platné“ ov ení 
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„Spo e“ elektrické energie – výb r



REZOVAN NÍ DYNAMO (Eltrick) – fa ? (Neustále se m ní) 

Základní informace
„Patentováno“
Popis funkce, dle výrobce/prodejce:
„ELTRICK

Jak ušet it náklady na topení i oh ev vody až o 40%?   Eltrick
Eltrick je p idružený technologický systém (IQC) ur ený pro snižování spot eby elektrické energie u 
za ízení vhodných p edevším pro topení a oh ev vody pomocí elektrické energie. Byl vyvinut v eské 
republice a je založen na chrán né a certifikované technologii speciálního rezonan ního obvodu. 
Jeho p ednostmi jsou vysoká úspora, rychlá investi ní návratnost a dlouhá životnost. 
Využití rezonan ního principu je známo z tzv. Teslova transformátoru a dalších patentech Tesly, 
založených na rezonanci.
Na jakém principu tato technolige funguje?
Systém efektivn  využívá elektrického nap tí a fyzikálních vlastností topných t les. Principem 
technologie je speciální rezonan ní obvod a bifilární cívka. Eltrick.

i zapojení rezonan ního zdroje ke standardnímu elektrickému za ízení je jeho provoz efektivn jší cca  
o 30 % a to trvale. 
Zapojení, podle technického ešení, umož uje uspo it elektrickou energii tím, že zvýší topný výkon p i 
stejném p íkonu za ízení pro oh ev vody nebo za ízení pro vytáp ní objekt .
Finan ní návratnost na váš d m, byt, hotelové za ízení, novostavby, sauny, kancelá e apod. je od 12 do 
36 m síc v závislosti na spot eb . 
Firma vše bez závazk  nejprve spo ítá a pak teprve instaluje. P i instalaci je provedeno m ení a 
vystavení m ícího protokolu reálné úspory.“

Nyní dostupné nap íklad p es: http://www.vydelek.info/eltrick 11
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REZOVAN NÍ DYNAMO (Eltrick) – fa ? (Neustále se m ní) 

Fakta z vlastní zkušenosti:
Zkoušky provedeny v roce 2007 
Popis funkce/zapojení: Rezonan ní obvod vyššího ádu, po Teslov  transformátoru ani 
památky, na druhou stranu, jak by mohl pomoci vysokofrekven ní p enos.

ením bylo prokázáno: v d sledku rezonan ního obvodu 
je na zát ži vyšší nap tí a to až o 15%, tím je i vyšší výkon topných t les,
odebíraný proud je deformovaný s dobou vedení v p lperid  cca 6,66 ms, tj. úhol 120°
nebo 2/3pi,
inný p íkon ze sít  se samoz ejm  také zvýší a to i o ztráty na 

„p izp sobovátku“, a je tedy vyšší než výstupní inný výkon – p íkon topných 
les, 

Zkoušky provedeny s m ením elektrických veli in a kalorimetrickým ov ení.
Zázrak se koná pouze v p ípad  použití m ících p ístroj  v etn  elektrom  s 
frekven ním omezením); nebo aplikací m  neznámé výkonové teorie.
Výsledek provedené zkoušky byl zadavetelem odmítnut jako nesprávný 
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Power Controller – SOTTAS TRADE (Uni technik GmbH)

Základní informace
Regulátor výkonu osv tlovacích soustav (sklady, ve ejné osv tlení, …) 
Snížení spot eby snížením napájecího nap tí,
Spole nost ru í za úsporu nejmén  20%, b žn  p edpokládá 30% a ojedin le až 40%

Fakta
Zkouška nebyla prodejcem umožn na,
Polovodi ový m ni , dle dostupných materiál  tyristorový/transistorový m ni  nap tí nebo 
dvoustup ový usm ova  st ída  – frekven ní m ni  bez regulace výstupní frekvence)
Princip založen na snížení velikosti napájecího nap tí…..tím dojde samoz ejm  u v tšiny 
sv telných zdroj  ke snížení výstupního výkonu a tím i osv tlení,
Krom  výše zmín ných se pro centrální regulaci využívají autotransformátory – odbo kové, 
nebo se servo-pohonem,
Centrální regulátory osv tlení se používají více než 20 let,  
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Power Controller – SOTTAS TRADE (Uni technik GmbH)

Popis funkce dle prodejce:
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Produkty pro úsporu elektrické energie - Energy control systems 

LEC - Lighting Energy Controllers
Podstata: centrální regulátor, snižující velikost napájecího nap tí sv telných zdroj
„Výrobci sv tel navrhují, aby osv tlení pracovalo efektivn  již p i 207 V. Provozování 
osv tlení p i vyšším nap tí vede k výrazn  v tší spot eb  el. energie. P i projektování 
osv tlovacích soustav je po ítáno s kapacitní rezervou, aby byla spln na hygienická norma. 
Naddimenzovanou ást musí uživatel platit, pokud nemá možnost tyto soustavy regulovat. 
Regulací a stabilizací napájecího nap tí dochází k úspo e el. energie a také k sekundární 
úspo e na nákladech spojených s vým nou sv telných zdroj , jejichž životnost se prodlužuje 
o cca. 30 %. “
V podstat  trvale sníží napájecí nap tí na 207 V. Regula ní principy stejné s 
používanými již 20 let. Jen dikce je jiná….
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Produkty pro úsporu elektrické energie - Energy control systems 

ComEC – Professional Energy Saver
Podstata: centrální regulátor/stabilizátor, snižující velikost napájecího nap tí pro všechny 
zát že
„Spole nost ES Electronics vyvinula jedine nou metodu na snížení spot eby energie a 
snížení náklad  za energii pro smíšené zát že, tedy pro místa, jako jsou kancelá ské 
budovy, komer ní komplexy, nemocnice, hotely, školy apod. se zát ží v podob  
jednofázových motor  pro napájení jiné zát že než sv telné – nap . ventilátory, chladni ky, 
mrazni ky, pra ky, suši ky apod. dále PC , tiskárny ,kávovary a další…
Spole nost ES Electronics p emýšlela
i o využití pro širokou ve ejnost 
a vyvinula speciální jednotky na 
úsporu energie s názvem 
Professional Energy Saver  (PES) “
V podstat  trvale sníží napájecí 
nap tí na 215 V. Regula ní principy 
stejné s používanými již adu let. 
Jen dikce je jiná….
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Produkty pro úsporu elektrické energie - Energy control systems 

SinuMEC - Sinusoidal Motor Efficiency Controller
Podstata: frekven ní m ni .. snižující velikost napájecího nap tí pro motor…
„Úspory elektrické energie se pohybují v hodnotách 10 - 20% (podle zatížení motoru) a 
sou asn  je prodlužována životnost motoru. 
SinuMEC je integrovaný ídicí systém, který sdružuje funkci spo e energie, soft startéru a 
kompenzátoru ú iníku v jediném p ístroji. Základní funkce SinuMEC spo ívá v dynamické 
optimalizaci napájení elektromotoru, která zajiš uje, že ízenému motoru je dodávána pouze 
pot ebná energie podle m nící se zát že.

http://www.energycs.cz/
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Energy Saver Pro - Energy Saver Pro LLC (??)

Propagace dle prodejce
http://www.energysaver-pro.com/cze/
„Za ízení Energy Saver Pro optimalizuje a zvyšuje efektivitu rozvodné sít . Slouží jako filtr, 
který vyrovnává nežádoucí nap ové špi ky, poklesy, šum a zm ny nap tí a stabilizuje 
napájecí nap tí – tím optimalizuje využití energie a šet í jak energii, tak i peníze. Energy 
Saver Pro p sobí na všechny spot ebi e, které vytvá ejí v rozvodné síti výkyvy. Šet í 
elektrickou energii u klimatiza ních jednotek, lednic, pra ek, vysava , televizí, po íta , 
zá ivek, my ek nádobí, mrazák  i kancelá ského vybavení. I pokud máte v domácnosti 
všechny spot ebi e v úsporné t íd  A, dokáže za ízení Energy Saver Pro maximalizovat 
úspory energie v domácnosti a výrazn  tak snížit ú ty za elekt inu.“
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Energy Saver Pro - Energy Saver Pro LLC (??)

Novinky.cz
http://www.novinky.cz/ekonomika/317675-zazracny-pristroj-na-usporu-elektriny-je-podvod-
varuje-casopis-dtest.html
„Zázra ný p ístroj na úsporu elekt iny je podvod, varuje asopis dTest“
„P ístroj Energy Saver Pro prodávaný na internetu, který má uspo it až 75 procent náklad  
na elektrickou energii, nefunguje a jde o podvod na spot ebitele. Uvedl to ve st edu asopis 
dTest, který kv li tomu podal trestní oznámení.“
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ZÁV R

Existuje celá ada spot eby kde regulace na nižší p íkon, t eba i centrálním regulátorem, má 
smysl

íkladem m že být osv tlení, kdy stávající soustava bez možnosti regulace je dopln na 
centrálním regulátorem

regulace výkonu ve ejného osv tlení podle denních podmínek….   
regulace osv tlení pr myslových hal, obchod , atd. podle denní složky osv tlení, …. 

Je t eba ale vycházet z podstatných pot eb a d kladné analýzy d sledk

Centrální nap ové regulátory, m ni e nap tí se pro regulaci nap tí v soustav , nebo i regulaci 
výkonu za ízení, se používají více než 20 let a existuje celá ada dodavatel

Sou asná aplikace ve smyslu úspor elektrické energie se však liší p edevším marketingem 
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kuji za pozornost

Dotazy?

Kontakt:
Ji í Drápela
Vysoké u ení technické v Brn
Fakulta elektrotechniky a komunika ních technologií
Ústav elektroenergetiky
Technická 3082/12
61600 Brno
tel: +420 541146211
email: drapela@feec.vutbr.cz, drapela@ieee.org


