
 

MODUŁ ANALIZA I RAPORTY |  
WYKRES PROFILU ZUŻYCIA 

OPIS: Zakładka Wykres profilu zużycia pozwala na prezentację i analizę danych o profilu zużycia 

mediów na wybranych licznikach zarówno automatycznych jak i wirtualnych. Do wyboru są dwa typy 

wykresów: wykres liniowy, przedstawiający profil mocy w kW lub przepływ w m3/h oraz wykres 

słupkowy, przedstawiający przeciętne zużycie w poszczególnych zakresach czasu, w kW lub m3 w 

zależności od medium licznika. 

 

SPOSÓB UŻYCIA: Aby narysować dowolny wykres prezentujący profil zużycia należy w module 

Analiza i raporty wybrać zakładkę Wykres profilu zużycia.  

 



 

1 Wybierz liczniki oraz zakres dat, dla których chcesz wyświetlić serie danych 

2 Wybierz granulację danych 

3 
Wybierz typ wykresu (Wykres liniowy przedstawi profil mocy w kW lub przepływ w m3/h. 

Wykres słupkowy przedstawi zużycie w kW lub m3 w zależności od medium licznika) 

4 (Opcjonalnie) Zmień lub przesuń okno czasowe dla wszystkich wybranych liczników 

5 (Opcjonalnie) Ustaw ręcznie zakres dat dla wszystkich wybranych liczników 

6 (Opcjonalnie) Odśwież widok 

7 (Opcjonalnie) Tymczasowo ukryj lub pokaż serię danych 

8 
(Opcjonalnie) Zobacz jakie liczniki są obecnie wybrane – zwróć uwagę na ramy czasowe 

(możesz wyświetlić dwie serie danych dotyczące tego samego licznika, ale różniące się 

przedziałem czasu, np. miesiąc obecny vs poprzedni) 

9 (Opcjonalnie) Pokaż szczegółowe informacje o liczniku | Edytuj przedział czasu dla tej 

serii danych | Usuń serię danych z wykresu 

10 
(Opcjonalnie) Korzystając z menu kontekstowego można zapisać wykres w formacie 

PNG, JPEG, PDF, SVG, pobrać dane w formie CSV lub XLS, a także wyświetlić tabelę 

danych bezpośrednio pod wykresem. 

 

  



 

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA:  

Analiza pracy wybranego obwodu w dowolnym zakresie czasu. Na wykresie liniowym widać, jak 

prezentował się profil zużycia energii elektrycznej zużywanej na oświetlenie sali restauracyjnej w 

poszczególnych godzinach na przestrzeni tygodnia.  

 

 

 

Analiza mocy umownej - Rysując profil licznika energii elektrycznej możemy sprawdzić jakie jest 

nasze faktyczne zapotrzebowanie na moc.  

 



 

Wycieki – rysując profil licznika wody możemy sprawdzić czy w godzinach nocnych dochodzi do 

wycieku wody  


