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funKcJE

rEalIZacJa

STRAŻNIKA MOCY

 ■ Śledzenie przebiegu poboru energii  

w 15-minutowych okresach obliczeniowych

 ■ Prognoza całkowitego poboru  

w okresie obliczeniowym

 ■ Informacja o możliwości przekroczenia mocy umownej

 ■ Ewentualne sterowanie poborem mocy  

za pomocą wyjść stykowych

 ■ Prezentacja danych na ekranie komputera (www)

 ■ Rejestracja przekroczeń 

 ■ Archiwizacja profilu mocy

WYKONAWCZY
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oPcJa

oPcJaoPcJa

licznik
rozliczeniowy

Przetwornik optyczny - odczyt 
zużycia diody lED licznika

Zasilacz

Sterownik

WYKONAWCZY

Przekaźniki do sterowania 
odbiornikami wybranymi do 
automatycznego odłączenia

Powiadomienie wizualnePowiadomienie SMS



KoSZty

oPcJE

WDROŻENIA

DODATKOWE

Produkt Cena [PLN] Rabat Cena po 
rabacie [PLN]

Ilość [szt.] Wartość 
[PLN]

Przetwornik optyczny 650,00 20% 520,00 1 520,00

Sterownik 850,00 20% 680,00 1 680,00

Zasilacz 65,00 20% 52,00 1 52,00

Oprogramowanie 848,00 0% 848,00 1 848,00

Licencja 30 zmiennych - bezterminowa 500,00 100% 0,00 1 0,00

Sprzęt instalacyjny 200,00 0% 200,00 1 200,00

Uruchomienie / konfiguracja zdalna) 300,00 0% 300,00 1 300,00

Suma: 2 600,00

Opcja – powiadamianie SMS

Produkt Cena [PLN] Rabat Cena po 
rabacie [PLN]

Ilość 
[szt.]

Wartość 
[PLN]

1 Dialer GSM – powiadomienia SMS 
(kartę SIM zapewnia Inwestor) 

500,00 20% 400,00 1 400,00

Suma: 400,00 Pln

Opcja – moduł wykonawczy bezpośrednie sterowanie odbiornikami do odłączenia 

Produkt Cena [PLN] Rabat Cena po 
rabacie [PLN]

Ilość 
[szt.]

Wartość 
[PLN]

1 Moduł wykonawczy  
Przekaźniki 6A NO/NC 

80,00 20% 64,00 3 192,00

Suma: 192,00 Pln

Opcja – sygnalizacja świetlno-dźwiękowa

Produkt Cena [PLN] Rabat Cena po 
rabacie [PLN]

Ilość 
[szt.]

Wartość 
[PLN]

1 Kolumna sygnalizacyjna
(max trzy kolory świateł i brzęczyk) 

Od 300,00 (1 światło) do 800,00 (trzy światła i brzęczyk)
 w zależności od konfiguracji kolumny

2 Moduł wykonawczy  
Przekaźniki 16 A NO/NC

80 20% 64,00 3 192,00

uwaga: oferta nie zawiera kosztów montażu.
Koszty montażu mogą zostać określone w przypadku wyrażenia chęci przez Inwestora zlecenia montażu dostawcy systemu.

uwaga: umożliwia wysłanie max 3 powiadomień.

uwaga: umożliwia sterowanie 3 obwodami zasilającymi odbiorniki wskazane do wyłączenia 
(Gniazdo 6-pinowe na obudowie Strażnika Mocy).  

uwaga: umożliwia ustanowienie 3 progów alarmowych. 
Dopuszczalne konfiguracje kolumny: S, S+S, S+S+S, S+B, S+S+B, S+S+S+B, B (S-światło; B-brzęczyk) 

TYLKO: 2 600,00 Pln



moŻlIWE

InStalacJa

INNE OPCJE DODATKOWE

 ■ Automatyczne odłączanie obciążeń (trzy 

kanały ON/OFF lub więcej)

 ■ Czytanie licznika indukcyjnego (stare typy 

liczników)

 ■ Zmiana szaty graficznej, personalizacja (logo 

itp.)

 ■ Inne opcje na zamówienie 

 ■ Całkowite wykonanie projektu „pod klucz”

 ■ Stworzenie rozbudowanego systemu moni-

toringu mediów 

 ■ (przejście na odpłatną licencję) 

Podłącz
do sieci

LAN

Podłącz
czujnik

optyczny

Po podłączeniu 
poinformuj nas, że 
zestaw jest gotowy 
do uruchomienia

Podłącz 
zasilanie 230 V
do urządzenia
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WaŻnE! Instalacja nie wymaga zgody dostawcy energii!
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ZDJĘcIa

uWaGI

WarunKI HanDloWE

Z INSTALACJI CZUJNIKÓW

PRZYKŁADOWE ZDJĘCIA Z APLIKACJI

 ■ Inwestor zapewnia doprowadzenie sieci LAN do tablicy licznikowej 

 ■ Inwestor udostępnia komputer/serwer (przeznaczony do pracy ciągłej) dla aplikacji 

 ■ Inwestor przydziela adresy IP dla urządzeń komunikacyjnych (mediakonwerter)

 ■ Inwestor zapewnia zdalne połączenie do komputera/serwera, 

na którym instalowane będzie oprogramowanie (4 godziny ciągłej pracy IT)

 ■ Opcja: utrzymanie karty SIM do powiadomień SMS leży po stronie inwestora

 ■ Serwer www pozwala na 2 jednoczesne dostępy do stron internetowych 

 ■ Wymagana jest kontrola czasu licznika rozliczeniowego 

z czasem komputera/serwera, na którym zainstalowana jest aplikacja

 ■ Podane ceny są cenami netto w PLN 

 ■ Wycena jest ważna przy kursie Euro poniżej 4,4 PLN, w innym przypadku konieczna jest korekta cen 

 ■ Termin realizacji: ok 7 dni roboczych dla wersji podstawowej i do 14 dni dla wersji podst. z wybranymi opcjami  

 ■ Gwarancja: 24 miesiące

 ■ Wycena ważna 1 miesiąc

 ■ Forma i termin płatności: do uzgodnienia



aStat sp. z o.o.   ul. Dąbrowskiego 441   60-451 Poznań      
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Sprawdź demo systemu
„Strażnik mocy aStat”

WErSJa na PrZEGlĄDarKĘ
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