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Siemens products in the field of energy efficiency in industry. 

As the energy sources are becoming increasingly scarce, the need to use available energy as 
efficiently as possible is ever more important. Industry is the biggest energy user – it uses more than 
50% of all energy. This is the reason Siemens is focused in reduction of energy consumption in 
every industrial segment. This is possible through use of modular systems that enable the most 
effective completion of desired goals. Equipment ranging from SIRIUS switching devices, through 
SIMATIC PLC and SINAMICS drives up to PCS7 system including B.DATA energy management 
is the core of complete solution, but it is also very important that world class consulting is available 
through every stage of energy efficiency process. 

 

Kratek pregled prispevka 

Ker je primarnih virov energije vse manj, je vse bolj pomembna učinkovita raba preostale 
energije. Industrija je največji porabnik energije – nanjo odpade več kot 50% vse porabljene 
energije. To je tudi razlog, da je Siemens fokusiran na zmanjšanje porabe energije v vseh 
industrijah. To je možno z uporabo modularnih sistemov, ki omogočajo najučinkovitejšo dosego 
želenih ciljev. Oprema, vse od SIRIUS stikalne opreme, preko SIMATIC PLK in SINAMICS 
pogonskih sklopov, vse do PCS7 sistemov vključno z B.DATA energetskim managmentom so jedro 
celovite rešitve, vendar je zelo pomembna tudi vrhunska storitev svetovanja na vsaki stopnji 
procesa energetske učinkovitosti. 

 

 



1 Uvod 

S cenovno politiko energentov se oblikuje 
prihodnost človeštva. Glede na omejene zaloge 
primarnih virov energije kot so npr. fosilna 
goriva, premog pa tudi radioaktivnih elementov, 
ter skozi vse očitnejše posledice prekomernega 
onesnaževanje, se je na vseh nivojih človeških 
dejavnosti potrebno aktivno vključiti v 
reševanje tega problema. Poleg usmeritve v 
obnovljive vire energije kot so npr. veter, 
sončna energija, geotermalna energija in 
podobno, je morda še pomembneje pametno 
uporabiti vire, ki so nam trenutno še na voljo. 
Največ energije se porablja v sektorju industrije 
in prometa. Industrija, ki na svetovnem nivoju 
porablja več kot 50% vse energije je 
najpomembnejši sektor, kjer se lahko ob 
ustreznem ukrepanju krepko znižajo negativne 
posledice neučinkovitega upravljanja z viri v 
celotnem industrijskem procesu.  

Učinkovita raba energije v industriji se v 
kombinaciji s transportom seveda začenja že 
pred samo obdelavo/predelavo materiala. 
Logistika, kot eden od faktorjev prispeva znaten 
delež na začetku proizvodnje verige (npr. 
pravočasna dostava – zmanjševanje skladišč -> 
manjši stroški vzdrževanja), vsekakor pa je 
možno znatne prihranke pri logističnih procesih 
doseči z uporabo vrhunske SIEMENS pogonske 
tehnologije za komercialna vozila – kot so 
ELFA – modularni pogonski sistemi.  Ob 
prihodu materiala v proizvodnji proces se 
seveda pomen logistike ne zmanjša, kajti tudi 
med samim proizvodnim procesom se ob 
ustreznem načrtovanju zmanjša nepotrebne 
transportne poti in vmesna skladišča.  

Z vidika zagotavljanja energije za 
vzdrževanje proizvodnega procesa naj podjetja 
v čim večji meri izkoriščajo naravne procese. 
Ob ustrezni dnevni svetlobi (okna, steklene 
strehe) in hkrati svetlih tonih notranjosti so 
potrebe po umetni osvetlitvi precej nižje. Prav 
tako se da s pridom izkoristiti gibanje toplote 
npr. s toplotnimi črpalkami, pri čemer se v 
letnem času izkoristi nižjo temperaturo zemlje 
za hlajenje proizvodnih prostorov, v zimskem 

času pa višjo temperaturo zemlje kot pomoč pri 
ogrevanju proizvodnih prostorov.  V 
proizvodnem procesu pa so poleg električne 
energije potrebne tudi druge oblike kot so npr. 
topla voda (ali para) in stisnjen zrak. Energija 
potrebna pri pridobivanju tople vode se lahko 
hkrati porabi za pridobivanje električne 
energije. Pri stiskanju zraka prav tako nastajajo 
izgube, ki se kažejo v povišani temperaturi. Ob 
povezavi obeh procesov se lahko obetajo 
prihranki. 
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Energetski managment v industriji se kaže 
kot hkrati izziv in priložnost za proizvodnjo, 
načrtovalce in proizvajalce strojev. Skozi vse 
procese so za to potrebni izvrstni produkti, 
sistemi in kontinuirano višanje energetske 
učinkovitosti. Kot dodatne prednosti se na trgu 
pojavi tekmovalnost, ki povzroči še hitrejšo 
vpeljavo procesov, ki manjšajo potrebe po 
energentih. Spodbuda za podjetja je tudi 
pridobitev certifikata ISO 50001 – Standard 
energetskega managmenta.  

 

Slika 1: Energetska učinkovitost 

Uspeh prinaša energetsko učinkovita 
proizvodnja, za kar je potrebno že v času 
načrtovanja upoštevati procese in posamezne 
komponente, ki bodo skupaj predstavljali 
ustrezen sistem. Prvi in najpomembnejši korak 
je vzpostaviti zavedanje o potencialnih 
prihrankih energije. Le to je možno skozi 
identifikacijo in oceno priložnosti optimizacije z 
natančno analizo. Z ustrezno opremo na vseh 
nivojih – od učinkovitih pogonskih sklopov, 



avtomatizacijske opreme, stikalne tehnike in 
seveda znanjem je mogoče doseči povišanje 
produktivnosti, visoko stopnjo energetske 
učinkovitosti ter posledično tržno prednost. 

Siemens na vseh treh fazah identifikacije, 
evaluacije in realizacije ponuja energetsko 
učinkovite produkte in vrhunske servise. 

2.1  Energetski managment s SIMATIC 
opremo 

Produkti kot so SIMATIC powerrate in 
SIMATIC B.Data pomagajo prepoznati 
energetske tokove  ter izpeljejo potenciale 
prihranke energije. Sistemi so modularno 
nadgradljivi in se začnejo s preprosto integracijo 
merilnih naprav kot npr. SENTRON PAC 3200 
s SIMATIC panelom za nadzor energije ter  
segajo do celovitih rešitev na nivoju celotnih 
obratov s programskim paketom B.DATA, ki 
omogoča polno integracijo z ERP sistemi (npr. 
planiranje proizvodnje,…). Sisteme je moč 
integrirati tako v WINCC kot tudi PCS7  
sisteme. 

PROFIenergy zagotavlja koordinirano in 
centralno zaustavitev bremen. Manjšanje 
stroškov energije je moč doseči z 
nadzorovanimi ustavitvami procesov ob daljših 
(vikendi, počitnice) in tudi krajših premorih 
(malice, menjava izmene). Z uporabo 
PROFIenergy standarda se centralizirano in 
koordinirano ugašajo naprave. S tem se je moč 
izogniti časovno potratnim ročnim vklopom in 
izkopom. Obstoječo strojno in programsko 
opremo se enostavno integrira v energetski 
managment s PROFIenergy kompatibilnimi 
ET200S power moduli in ustreznimi 
funkcijskimi bloki v krmilniku. V povezavi s I-
Device funkcionalnostjo PROFIenergy 
omogoča ustavitve in zagone kompletnih 
obratov in sistemov na koordiniran način. 
Uporaba funkcijskih blokov zagotavlja nizke 
stroške inženiringa. 

SENTRON powermanager v kombinaciji s 
SENTRON merilci omogoča nadzor poslovnih 
objektov in manjših proizvodnih obratov, ter 
prinaša zmanjšanje stroškov za energijo in 
poveča razpoložljivost.  

SITOP primarno sinhroniziranimi regulirani 
napajalniki z visoko stopnjo učinkovitosti in 
minimalnimi izgubami neobremenjenih vej. 
Trifazni SITOP PSU300M 24V/20A in 40A 
napajalniki skozi inovativen dizajn zagotavljajo 
93% učinkovitost, kar pomeni manj segrevanja 
in znatne energetske prihranke. 

SIMOTICS energetsko učinkoviti motorji v 
nizko napetostni, visoko napetostni, enosmerni 
in servo izvedbi so popolnoma skladni z IEC in 
NEMA standardi. Pogonska tehnologija je vse 
bolj odvisna od uporabe energetsko učinkovitih 
motorjev, ki omogočajo najboljše rezultate pri 
energetski učinkovitosti. Poleg izjemno 
širokega spektra standardnih učinkovitih 
motorjev, so na voljo tudi motorji narejeni po 
meri.  

SINAMICS energetsko učinkoviti frekvenčni 
pretvorniki v izvedbi z vračanjem energije ali 
brez so primerni za vse aplikacije povezane z 
energetsko učinkovitostjo. Enostavni zagon z 
uporabo zagonskih orodij, možnost uporabe 
inteligentnih, uporabniku prijaznih vmesnikov 
znatno olajša delo z napravami. Družine 
frekvenčnih pretvornikov od družine 
SINAMICS G110 do SINAMICS S150 
pokrivajo celoten spekter nizko napetostih 
aplikacij. 

Energetsko učinkoviti industrijski kontrolni 
elementi predstavljajo pomemben delež pri 
celotni verigi v industrijskih aplikacijah. Skozi 
uporabo SIRIUS innovations produktnega 
spektra se lahko stroški sistemskih operaterjev 
znižajo do 70%. Motorni zagoni in mehki 
zagoni pomagajo pri nižanju vršnih obremenitev 
do 60%, kar je možno tudi z ustrezno 
komunikacijo s krmilnim sistemom. 

Industrijski energetski managment in tehnična 
podpora pri doseganju maksimalne energetske 
učinkovitosti potrebujeta strokovnjake, ki več 
področij učinkovito sestavijo v celovit sistem. 
Ekipa strokovnjakov v Siemens 
Energy&Environmental Services svetuje po 
meri, kar zagotavlja konsistentno optimizacijo 
porabe energije in vode v vseh vejah industrije. 
Tehnični servis in svetovanje omogoča 



implementacijo sistematičnega energetskega in 
okoljskega managmenta. 

2.2 Finančne storitve – Siemens Financial 
Services 

Prihranke z naslova investicij v energetsko 
učinkovitost se uporabi kot način financiranja 
naložbe, kar je najboljši način za zaščito okolja 
in nagrajevanje podjetij. Storitve financiranja so 
na voljo v različnih modelih. Odkup obstoječih 
naprav in menjava za najsodobnejšo tehnologijo 
– SFS poskrbi za trženje in v finančno 
kalkulacijo vključi dohodek z naslova prodaje. 
Operativni lizing – kjer uporabnik plača samo 

stroške povezane z uporabo in padcem vrednosti 
opreme – torej manj kot je nakupna cena 
opreme. Seveda pa so mogoče tudi razne 
kombinacije kot npr. fleksibilni lizing. SFS je 
možno vključiti v večje projekte, ki presegajo 
milijon evrov.  
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