
 
 

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej zaprasza na szkolenie online 

BPL - praktyczne zastosowanie w sieci niskiego i średniego napięcia 

22 kwietnia 2021 r., godz. 10:00-14:00 
 

Cel Szkolenia / Adresaci 
Szkolenie adresowane jest dla osób poszukujących szybkiej i pewnej komunikacji w obszarze sieci 
elektroenergetycznej niskiego i średniego napięcia w sytuacji trudności użycia szybkiej przewodowej transmisji 
danych. Przykładowo komunikacja: licznik energii elektrycznej - system akwizycji danych, licznik energii elektrycznej 
- HAN (Home Area Network - sieć domowa), stacja SN - stacja SN, akwizycja danych w obiektach typu hala 
produkcyjna, hala magazynowa, biuro, centrum handlowe. Ma na celu omówienie praktycznych rozwiązań 
pozwalających na szybkie wdrożenie szybkiej i niezawodnej komunikacji. Szkolenie zawierać będzie prezentacje 
wielu zrealizowanych systemów i rozwiązań komunikacyjnych opartych o BPL. 

Prelegent 
Jacek Koźbiał 
 
Konsultant ds. systemów AMI & Smart Communication, właściciel firmy 
SKOMUNIKACJA. Ponad 30 letnie doświadczenie w projektowaniu, tworzeniu, 
wdrażaniu i serwisowaniu systemów monitorowania oraz akwizycji danych 
pomiarowych. Od 2008 roku czynnie i praktycznie zajmuje się systemem BPL . W 
tej technice zaprojektował i wdrożył wiele systemów komunikacji na obszarze sieci 
elektroenergetycznej w Polsce oraz za granicą. Użytkownikami wdrożonych 
systemów BPL są spółki dystrybucyjne, zakłady przemysłowe, zarządcy centrów 
magazynowo / logistycznych. Wieloletni pracownik firm WINUEL, Pozyton, 
MIKRONIKA. 

 
 

Informacje i zgłoszenia 

• Udział w webinarium jest odpłatny – koszt udziału to 550 zł netto + 23% VAT od uczestnika. 

• Ilość miejsc jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń. 

• W celu zgłoszenia udziału prosimy o wysłanie załączonego formularza na adres: dylinska@ptpiree.pl lub 
rejestrację on-line pod adresem: bpl.ptpiree.pl. 

• Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o zgłoszenie udziału do dnia 19.04.2021 r. 

• Przed webinarium otrzymają Państwo zaproszenie e-mail do uczestnictwa z linkiem do szkolenia. 

• Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu wydarzenia, zalecamy korzystać z aktualnych wersji przeglądarki 
Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge. 

• W przypadku zerwania połączenia z webinarium prosimy ponownie wejść na platformę korzystając z linka 
otrzymanego pocztą e-mail. 

• Dodatkowe informacje: Justyna Dylińska-Chojnacka, tel. 61 846-02-32, 609-224-683 e-mail: 
dylinska@ptpiree.pl. 

 

mailto:dylinska@ptpiree.pl
http://bpl.ptpiree.pl/
mailto:dylinska@ptpiree.pl


PTPiREE nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania 
przebiegu szkolenia. Treść szkolenia on-line i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi. 

 

BPL - praktyczne zastosowanie w sieci niskiego i średniego napięcia 
22 kwietnia 2021 r., godz. 10:00-14:00 

 

Program szkolenia 

10:00-10:30 Krótkie teoretyczne wprowadzenie do systemu BPL 
1. Komunikacja PLC - historia, rozwiązania, standaryzacja 
2. Wady i zalety 

10:30-12:00 Rozwiązania dla sieci niskiego napięcia, czyli praktyczne informacje  
jak wykonać wdrożenie komunikacji BPL w sieci niskiego napięcia 
1. Topologia sieci 
2. Interfejsy 
3. Bezpieczeństwo 
4. Narzędzia i oprogramowanie 
5. Przykłady zastosowania dla: 

• komunikacji licznik - MDM 
• komunikacji licznik - HAN (kanał podstawowy przeźroczysty, nośnik innych 

protokołów np.. wMBUS) 
• akwizycja danych w obiektach przemysłowych, magazynowych, handlowych 
• przedłużanie sieci Ethernet ponad 100m 
• wirtualne magistrale RS485 (transparentne, MODBUS RTU) 
• tzw. Internet z gniazdka 

12:00-12:15 Przerwa 
12:15-13:45 Rozwiązania dla sieci średniego napięcia, czyli praktyczne informacje  

jak wykonać wdrożenie komunikacji BPL w sieci średniego napięcia 
1. Topologia sieci 
2. Interfejsy 
3. Bezpieczeństwo 
4. Narzędzia i oprogramowanie 
5. Sprzęg z siecią SN (kable podziemne, linie napowietrzne): 

• pojemnościowe 
• indukcyjne 

6. Przykłady zastosowania dla: 
• Smart Metering 
• SCADA / Smart Grid 
• gdy nie ma innej możliwości komunikacji 

13:45-14:00 Podsumowanie 
14:00 Zakończenie szkolenia 
 
 

Szczegółowe informacje: http://bpl.ptpiree.pl 
Kontakt: Justyna Dylińska-Chojnacka, tel. 61 846-02-32, 609-224-683, e-mail: dylinska@ptpiree.pl 
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