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Asseco Demand Side Management (Asseco DSM) to rozwiązanie, które zapewnia wsparcie w dostosowaniu zużycia 

energii elektrycznej do potrzeb i możliwości systemu elektroenergetycznego. Pozwala na zdalne oddziaływanie na 

inteligentne urządzenia po stronie klientów. Poprzez prowadzenie procesu regulacji popytu na energię zwiększa 

efektywność zarządzania siecią. Za zgodą odbiorcy końcowego, system Asseco DSM reguluje odbiorem i oferuje 

możliwość „miękkiego” ograniczania części funkcjonalności. Rozwiązanie takie jest możliwe dzięki zastosowaniu pro-

tokołów sterowania IoT, automatyki budynkowej lub automatyki przemysłowej. System zapewnia także możliwość 

natychmiastowej reakcji na zmieniającą się sytuację rynkową oraz zjawiska zachodzące w sieci elektroenergetycznej. 

Główne procesy realizowane przez Asseco DSM.
W ramach procesów Asseco DSM wyróżniamy trzy obszary:

• komercyjny – zarządzanie kontem i komunikacją z klientem, umowy, urządzenia, procesy rozliczeniowe

• techniczny – procesy bilansowania obciążenia, komunikacja z urządzeniami 

• wykonawczy – odpowiedzialny za wysterowanie urządzeń i ich monitorowanie
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Obsługa komunikacji i sterowania

System zapewnia obsługę komunikacji i sterowania za pomocą różnych protokołów urządzeń sterujących odbiorni-

kami, jak np.:

• urządzenia odbiorcze zlokalizowane w miejscach 

zainstalowania liczników klasy AMI

• systemy sterowania mocą układów HVAC z wykorzy-

staniem automatyki budynkowej

• systemy dostarczane przez firmy świadczące usługi 

poprawy efektywności energetycznej (ESCO)

• systemy sterowania dużych odbiorów z wykorzysta-

niem automatyki przemysłowej

• systemy sterowania generacją

• systemy magazynowania energii

Zarządzanie popytem na energię elektryczną

Otwarta architektura systemu umożliwia zdefiniowanie różnych modeli regulacji popytu, algorytmów sterowania, 

a także wielu typów urządzeń. Pozwala także na rozszerzanie funkcjonalności przez klienta. 

Potencjalnymi podmiotami podlegającymi zarządzaniu popytem na energię elektryczną są:

• budynki biurowe

• sklepy wielobranżowe / galerie handlowe

• stacje ładowania pojazdów elektrycznych

• budynki mieszkalne

• przemysł, np.: chłodniczy, spożywczy, cementowy, 

papierniczy, stalowy, petrochemiczny, a także huty 

szkła oraz firmy zajmujące się uzdatnianiem wody czy 

produkcją gazów przemysłowych

Asseco DSM Server

Aplikacja odpowiada za obsługę komercyjną i technicz-

ną usługi Asseco DSM, w tym monitorowanie zużycia 

energii, redukcję popytu i komunikację z urządzeniami 

sterującymi.

Asseco DSM Client 

Aplikacja mobilna, dedykowana dla końcowych od-

biorców energii. Przeznaczona do uzgadniania zakresu 

zmiany i alertowania o incydentach (obciążeniu w okre-

sach szczytowych). Umożliwia również komunikację 

z systemem głównym.

System Asseco DSM składa się z dwóch aplikacji:

Wygładzanie szczytowych obciążeń w sieci energetycznej
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System dedykowany jest:

• Koordynatorom Klastrów Energetycznych

• OSD

• Sprzedawcom energii

• Agregatorom DSR

• Firmom Energy Saving Company (ESCO)

• identyfikacja i modelowanie zasobów rozproszonych 

zdolnych do zmiany obciążenia. Modele są wyko-

rzystywane w celu wyznaczenia zdarzeń DSR (ang. 

Demand Side Response), które zmierzają do osią-

gnięcia ustalonych celów redukcji zapotrzebowania

• rejestracja danych klientów wraz z ich zasobami 

dedykowanymi do realizacji programów DSR

• prowadzenie rejestru umów dotyczących DSR

• zarządzanie zbiorem szablonów umów

• wyznaczanie sugerowanych zmian wolumenów kon-

sumpcji (redukcji lub zwiększenia) oraz harmonogra-

mu sygnałów DSR

• uzgadnianie z klientem zakresu zmiany

• wyznaczanie sygnałów sterujących

• wysyłanie zdarzeń DSR i ich archiwizacja

• wyznaczanie cen w programach taryfowych

Funkcjonalności.
System Asseco DSM posiada budowę modułową i obejmuje następujące funkcjonalności:

ADSM
bardzo dobrze dostosowuje się do 

realiów rynku energii i odpowiada 

na potrzeby krajowego systemu 

energetycznego.

• weryfikacja usług na podstawie danych pomiaro-

wych i planowanych grafików

• gromadzenie niezbędnych danych pomiarowych, 

w celu weryfikacji redukcji popytu i obsługi rozliczeń

• gromadzenie danych procesowych (np. temperatura 

w pomieszczeniach klimatyzowanych) w celu wery-

fikacji poprawności wykonania regulacji oraz moż-

liwości pozyskania danych do celów modelowania

• wyznaczanie rozliczeń według danych pomiaro-

wych, umów DSR i kupna energii

• wyznaczanie korekt rachunków za energię, stano-

wiących nagrodę za redukcję popytu

• badanie opłacalności przyjętych działań związanych 

z redukcją obciążenia

• komunikacja z urządzeniami sterującymi klienta 

• zarządzaniem kontami użytkowników i logami zdarzeń

Kluczowe korzyści.
• obniża koszty bilansowania systemu

• wspomaga system efektywności energetycznej

• zapobiega wystąpieniu blackoutu w systemie elek-

troenergetycznym

• skutecznie realizuje procesy związane z regulacją 

zużycia energii

• zapewnia ciągłość dostawy oraz utrzymanie równo-

wagi energetycznej

• wspiera eliminację przeciążeń w systemie dystrybu-

cyjnym
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