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„Oszczędzacze energii” – wybawienie dla polskiej energetyki, 

elektrotechniczne szarlataństwo czy lukratywny biznes ? 

„ Oszczędzacze energii” znane są na świecie od wielu lat. Nie przyniosły przełomu w 

światowej energetyce. Pojawiają się co jakiś czas na rynkach w różnych krajach i znikają jak 

przysłowiowa kamfora. Występują pod takimi nazwami jak: Bill Killer (zabójca rachunków), 

Energy Saver (oszczędzacz energii), Electricity Saving Box, itp. Doczekały się nawet swojego 

miejsca w Wikipedii. Opinie na ich temat są różne. Ci co je sprzedają pławią się w zachwytach 

nad tym co te urządzenia potrafią i jakie przynoszą korzyści. Ci co je kupili i zainstalowali 

często nie podzielają tych entuzjastycznych opinii. Jest też grupa zagorzałych przeciwników 

tych urządzeń, którzy na forach internetowych przestrzegają przed ich kupnem wytykając 

oszustwo sprzedającym. 

Warto więc przyjrzeć się tym urządzeniom bliżej. Dowiedzieć się kto je produkuje, kto je 

sprzedaje, jak działają, ile kosztują i jakie korzyści lub straty mogą przynieść a więc mówiąc 

kolokwialnie – „z czym to się je”.  

Danie pierwsze Blix Power 

Pierwszym urządzeniem tego typu które omówię jest urządzenie o nazwie Blix Power 

produkowane i instalowane przez firmę Blix Power Poland Sp. z o.o. z Krakowa, należącą do 

p. Ryszadra Sołtanowicza. Firma Blix Power Poland działa na rynku polskim od 2004 roku. W 

roku 2015 otrzymała prestiżowy tytuł „Mikroprzedsiębiorcy Roku 2015” i nagrodę pieniężną 

w wysokości 40.000 zł. Tytuł i nagroda przyznawane są corocznie dla najlepszej polskiej firmy 

zatrudniających do 10 pracowników, przez Fundację Kronenberga przy banku Citi Handlowy. 

Nagroda została przyznana za reduktor zużycia energii elektrycznej – unikatowe urządzenie 

pozwalające zaoszczędzić od 10% do nawet 40% energii w stosunku do wyjściowych 

parametrów jej zużycia. Z wywiadu z p. Sołtanowiczem dowiadujemy się że: „gdyby laik 

zapytał co to jest Blix Power otrzymał by odpowiedź, że jest to średniej wielkości skrzynka, 

kompilowana w zależności od potrzeb, która skrywa potężna technologię przekładająca się 

na realne zyski. Początki proponowanych przez Blix Power Poland rozwiązań nie były łatwe. 

Na rynku od lat istniały kompensatory mocy biernej, jednak o oszczędności mocy czynnej, 

będącej podstawą rozliczenia odbiorców z elektrownią, nie pomyślał nikt. Taki projekt 

wydawał się nieosiągalny. Dopiero rozwiązanie opracowane przez firmę Blix Power Poland 

pozwoliło na jednoczesną kompensację mocy biernej indukcyjnej, mocy biernej 

pojemnościowej oraz oszczędzanie mocy czynnej. Jak wynika z informacji prasowych firma 

Blix Power Poland ma ponad 500 realizacji w Polsce. Z jej rozwiązań korzystają również firmy 

i instytucje w Rosji, Kazachstanie, Egipcie i Hiszpanii a planowane są już instalacje w Serbii, 

Arabi Saudyjskiej czy Zjednoczonych Emiratach Arabskich”. 

Zobaczmy więc co to za „cudowne urządzenie”. Widok urządzenia przedstawiają fot. nr 1 i 2. 

Z zewnątrz widzimy popularną skrzynkę z tworzywa termoutwardzalnego typu SSTN 40x42 
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wyprodukowaną przez firmę INCOBEX z Bielska Białej, w bocznej ściance zainstalowany jest 

wentylator chłodzący wnętrze obudowy. Wewnątrz znajduje się 9 kondensatorów 1-faz. typu 

MKSP-I30 produkowanych przez firmę Miflex, cztery wyłączniki instalacyjne firmy Eaton         

(dawniej Moeller Electric), sześć przekaźników półprzewodnikowych (niewidoczne na zdjęciu 

znajdują się w górnej części obudowy) oraz elektroniczny regulator zainstalowany obok 

wyłączników. I to wszystko. „Potężna technologia” kryje się zapewne w tajemniczym 

regulatorze – przedstawiają go fot. nr 3 i 4. 

 

Fot. nr 1 - Urządzenie Blix Power 300 kW, 400V 

Na pierwszy rzut oka jest to zwykły bardzo prosty regulator mocy biernej, 6-stopniowy z 

wyjściami tranzystorowymi (sześć wyjść tranzystorowych wyraźnie widocznych jest pod 

wyświetlaczem – fot. nr 2). Prosty dwuwierszowy wyświetlacz LCD pokazuje wartości prądów 

i wartości współczynnika mocy w każdej z faz.  

Według opisu producenta zamieszczonego na stronie www.blixpowerpoland.pl : „urządzenie 

zabezpiecza sieć energetyczną przed przepięciami, i pikami napięciowo-prądowymi a także 
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zapadami napięcia. Do tego ogranicza występowanie wyższych harmonicznych i wpływa 

pozytywnie na wydłużenie żywotności odbiorników energii elektrycznej. Urządzenie dzięki 

swojej pracy powoduje obniżenie zużycia energii elektrycznej czynnej. Dodatkowo w razie 

potrzeby eliminuje nadmierną moc bierną bez względu na jej charakter przez co dodatkowo 

obniża straty energii elektrycznej powstające przez efekt Joula. Dzięki aktywnemu 

ograniczeniu wyższych harmonicznych ogranicza także straty powstające przez prąd 

harmoniczny napięcia”. 

 

Fot. nr 2 - Wnętrze urządzenia Blix Power 300 kW, 400V 

I jeszcze parę słów na temat działania urządzenie Blix Power. Opis pochodzi również ze 

strony www.blixpowerpoland.pl : „Znaczna część dostarczanej energii jest zamieniana na 

bezużyteczne ciepło odpadowe. Oprócz tego w systemie elektrycznym powstaje również pole 

magnetyczne, które w rytmie pola zmiennego nieustannie powstaje i zanika, również 

przyczyniając się do kolejnych strat – ciepła. Dzięki wiedzy oraz badaniom nad stabilnością 

układów elektrycznych, stworzono dla różnych odbiorców serię urządzeń Blix Power 

optymalizujących ilość odbieranej energii elektrycznej. Na podstawie dostępnych danych, 

urządzenie na bieżąco dostosowuje dopływ energii do zapotrzebowania oraz kształtuje realny 

odbiór, „oczyszczając” go z niekorzystnych i niepotrzebnych zjawisk wytwarzających energię 

cieplną (nagrzewanie) oraz minimalizując wytwarzane pole magnetyczne, które generuje 

zbędne straty”. Powyższy tekst cytuję dosłownie bez jakichkolwiek zmian lub poprawek 
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ponieważ chociaż jestem inż. elektrykiem z ponad 30-letnim stażem projektanta i 

producenta urządzeń elektrycznych nie potrafię zrozumieć jak działa to urządzenie. Nie będę 

więc silił się na wyjaśnienia a zrozumienie istoty tego projektu pozostawiam czytelnikom 

niniejszego artykułu. 

 

Fot. nr 3 – Regulator Blix Power 

Przyjrzyjmy się jeszcze mikroprocesorowemu regulatorowi – tym razem informacje z 

dokumentacji technicznej urządzenia ( pkt. Nowoczesne rozwiązanie inteligentnego 

sterowania): „Inteligentne rozwiązanie Blix Power potrafi zidentyfikować zarówno zmianę w 

zużyciu energii elektrycznej (obciążenie) jak również w parametrach związanych z nią 

wielkości. Poprzez bieżący pomiar prądu elektrycznego i napięcia Blix Power zapobiega temu, 

by do obwodu wpłynęło więcej energii niż jest potrzebne do działania  odbiornika czy 

urządzenia, wszystko to za pomocą ciągłej analizy przejściowych wartości napięcia i prądu w 

obwodzie. Blix Power automatycznie wyłącza system oszczędnościowy w wypadku, gdy w 

sieci dostawcy energii elektrycznej dojdzie do obniżenia napięcia  lub niestabilnych dostaw. 

Ponowne przełączenie do systemu oszczędności będzie się odbywało automatycznie tylko 

wtedy, gdy wszystko jest ponownie w równowadze a jakość sieci odpowiada wymaganym 

wartościom wg normy EN 330121. Blix Power jest zdolne do nieustannego mierzenia 

obciążenia (poboru prądu) i w wypadku jakichkolwiek zmian poboru prądu (podłączenie lub 

odłączenie obciążenia w obwodach) automatycznie włączana jest sekwencja restartująca. 
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Standardowe modele Blix Power reagują na zmianę w wysokości 0,5A ale istnieje możliwość 

pracy z modelami z wysoką czułością – reagującymi na zmianę obciążenia w wysokości 

poniżej 0,1A.”  

 

Zilustrowanie części sterującej Blix Power (na rysunku przedstawione są przepływy danych) 

Tyle wyjaśnia dokumentacja techniczna. Tak jak poprzednio tekst cytowany jest dosłownie i 

jak poprzednio niewiele z niego rozumiem (poza kilkoma tzw. oczywistymi oczywistościami – 

cytując klasyka). 

 

Fot. nr 4 – Wyświetlacz LCD regulatora Blix Power 
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W dokumentacji technicznej zawarta jest informacja że regulator posiada certyfikat 

ACCURATE TECHNOLOGY CO., LTD nr ATE 20110230 oraz certyfikat CE. Jeżeli chodzi o ten 

pierwszy certyfikat to wystawia go chińska instytucja certyfikująca (odsyłam na stroną 

http://www.dgatc-lab.com/en/ ) więc należy domniemywać że regulator to chińska 

produkcja i chińska myśl techniczna, stąd też może trudności w zrozumieniu tej „potężnej 

technologii”. 

 

Rys. nr 1 – Schemat podłączenia urządzenia Blix Power do sieci 

 

Rys. nr 2 – Schemat zasilania urządzenia Blix Power 
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Rys. nr 3 – Schemat blokowy urządzenia Blix Power 

Jeżeli chodzi o parametry urządzeń Blix Power to sprawa się mocno komplikuje. 

Przedstawione powyżej urządzenie określane jako Blix Power 300 kW, 400V to po prostu 

bateria kondensatorów o całkowitej mocy nie większej niż 40 kvar (sądząc po wielkości 

kondensatorów - największe kondensatory MKSP-I30 posiadają moc 5 kvar), 6-stopniowa ze 

stopniami załączanymi 1-fazowo. Prąd znamionowy 3-fazowy takiej baterii to około 60A.     

Co oznacza parametr 300 kW nie mam pojęcia. Cena tego urządzenia to około 5800 zł netto. 

Poniżej zamieściłem cennik urządzeń Blix Power ale tam zamiast mocy podawany jest prąd 

np. 3 x 200A – czy jest to prąd znamionowy jaki pobiera to urządzenie ?, czy może prąd 

strony pierwotnej przekładników prądowych, które sterują urządzeniem ?. Trudno to 

zgadnąć. Bardziej dociekliwym odsyła na strony chińskich producentów. Tam często przy 

małych skrzyneczkach spotyka się oznaczenie 200A, 400A, 50kW, 100kW, 300kW, itp. Może 

ktoś wydedukuje co one oznaczają. Jeżeli chodzi o bateriach kondensatorów powszechnie 

dostępne na polskim rynku, to cena tych baterii zależy od mocy baterii wyrażonej w kvar i 

ma niewiele wspólnego z przekładnią przekładników prądowych.  
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Tab. nr 1 – Cennik urządzeń Blix Power 

 

Fot. nr 5 - Urządzenie Blix Power zainstalowane u klienta 
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Danie drugie EkoRedux 

Drugim „oszczędzaczem energii” jest urządzenie o nazwie EkoRedux. Jest to urządzenie 

produkowane i instalowane przez firmę T.K. Managment Sp. z o.o. z Gliwic.                           

Patrz - www.tnijmykoszty.pl . Informacje z w/w strony: „Firma T.K. Menagment Sp. z o.o. jest 

twórca i producentem urządzenia EkoRedux , zintegrowanej jednostki sterującej, która 

dopasowuje przebieg napięcia i natężenia prądu w obwodzie elektrycznym w celu 

zmniejszenia ilości niewykorzystanej i nieproduktywnej energii. Działa na zasadzie eliminacji 

negatywnych zjawisk takich jak piki napięciowe i prądowe, moc bierna, nadmierne 

nagrzewanie się przewodów itp. Bardzo istotnym czynnikiem jest to, że usprawnia również 

współczynnik mocy. W związku z eliminacją niekorzystnych zjawisk indukcyjnych obniża 

temperaturę uzwojeń transformatorów energetycznych oraz linii zasilających w zakładzie, co 

wpływa na zwiększenie żywotności wszystkich urządzeń elektrycznych. Dzięki swojemu 

działaniu powoduje obniżenie kosztów zużycia prądu a tym samym od 8% do 40% 

oszczędności na fakturze. Bardzo często EkoRedux uzyskuje wyniki zdecydowanie większe od 

zamierzonych początkowo, dzięki zastosowaniu dodatkowych rozwiązań technicznych” 

Znowu mowa trawa jak w przypadku poprzednika. Skupmy się więc na rozwiązaniach 

technicznych. W internecie T.K. Managment chwali się wieloma realizacjami. 

Początkowo urządzenia EkoRedux była to raczej produkcja „Made in China” – fot. nr 6 – 9. 

 

Fot nr 6 – EkoRedux oferowany przez T.K.Managment 
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 Fot. nr 7 – Urządzenie EkoRedux zainstalowane u klienta 

 

 

Fot. nr 8 – Urządzenie Smart Save S200 produkowane przez firmę Ubridge Technology 
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Fot nr 9 – Urządzenie produkcji chińskiej gotowe do wysyłki do kolejnego odbiorcy              

tym razem nazywa się Dacablue Box 

Urządzenia przedstawione na fot. nr 6-9 to po prostu kilka kondensatorów połączonych 

równolegle zamontowanych w metalowej obudowie. Kondensatory te podłącza się do sieci 

na stałe. Jest to prosta wersja kompensatora indywidualnego mocy biernej indukcyjnej lecz 

sprzedawana pod odpowiednio „magiczną” nazwą EkoRedux. Cena takiego urządzenia u 

chińskiego producenta wynosi od 20 do 60 dolarów w zależności od ilości zamontowanych w 
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nim kondensatorów. Wersja domowa takiego „oszczędzacza” to Electricity Saving Box. 

Urządzenie wtykamy do gniazdka i za jedyne 179 zł otrzymujemy: 

• zmniejszenie kosztów zużycia energii elektrycznej od 25% do 50% 

• przedłużenie żywotności sprzętu gospodarstwa domowego 

• zmniejszenie poziomy promieniowania elektromagnetycznego, które ma szkodliwy 

wpływ na organizmy żywe 

• itd, itp. 

 

Fot nr 10 – Urządzenie Eletricity Saving Box produkowane przez firmę Ubridge Technology 

Popatrzmy co znajduje się w środku tego „magiczego” pudełeczka. Wnętrze przedstawia fot. 

nr 11. 
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Fot.  nr 11 – Electicity Saving Box - pokaż kotku co masz w środku 
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I jeszcze schemat wyjaśniający istotę projektu pokazany  na rys. nr 4. 

 

 

Rys. nr 4 – Schemat urządzenia Elektricity Saving Box 

Cały pomysł polega na włączeniu do domowej instalacji elektrycznej na stałe kondensatora 

foliowego o pojemności 6 μF i napięciu znamionowym 450V. Równolegle z kondensatorem 

włączony jest warystor 390V, który zabezpiecza kondensator przed wzrostem napięcia. Dalej 

znajduje się układ prostowniczy, który obniżonym i wyprostowanym napięciem zasila dwie 

diody LED. Diody są raczej dla ozdoby. Moc takiego „kompensatora” łatwo obliczyć. Dla 450V 

wynosi ona 0,0000027 kvar. Po wetknięciu urządzenia do gniazdka instalacji o napięciu 230V 

moc spadnie do 0,0000007 kvar a w instalacji o napięciu 110V – do 0,0000003 kvar. Niestety 

moc kondensatora zależy w kwadracie od stosunku napięcia zasilającego do napięcia 

znamionowego. Urządzenie ma spowodować zmniejszenie tzw. prądu pozornego będącego 

sumą wektorową składowej czynnej prądu i składowej biernej poprzez zmniejszenie tej 

ostatniej. Chwilowe wartości prądu pozornego odczytywane przez licznik energii np. 1600 

razy na sekundę są podstawę do wyliczenia energii pobranej a tym samym naliczenie opłat 

za jej zużycie. Jak widać skuteczność urządzenia jest raczej znikoma oraz zależy od wielu 

czynników jak : mocy załączonych w danej chwili odbiorników, aktualnego współczynnika 

mocy, poziomu napięcia, itd.  Przy współczynniku mocy o charakterze pojemnościowym 

(oświetlenie typu LED, zasilacze elektroniczne) urządzenie spowoduje skutek odwrotny - 

zwiększenie prądu pozornego a tym samym zwiększenie opłat za energię. Na szczęście 

będzie ono również znikome. 

Według mnie to idealny produkt do sprzedaży w programie Mango Telezakupy. Można 

znokautować klienta informacją, że za jedyne 179 zł otrzyma nie jeden, nie dwa, nie trzy a 

cztery urządzenia Electricity Saving Box byle tylko zadzwonił i złożył zamówienie. Koszt 

jednego urządzenia u chińskiego producenta to około 2 dolary więc biznes i tak się opłaca. 
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Fot. nr 12 – Electricity Saving Box są gotowe na każdą okazję 

Kolejna serię urządzeń EkoRedux tym razem produkcji krajowej  widzimy na fot. nr 14 i 15. 

Są to już regulowane baterie kondensatorów. Na fot. 13 widzimy regulator, wyłączniki 

instalacyjne firmy Eaton oraz diody sygnalizacyjne. W środku znajdują się zapewne 

kondensatory i styczniki. „Magiczna” nazwa EkoRedux skutecznie zasłania nazwę producenta 

regulatora, którym jest firma Elektromontex z Bydgoszczy. Zdjęcie regulatora typu RMB-10S 

przedstawia fot. nr 13. Instrukcja obsługi i montażu dostępna jest pod adresem pod adresem 

: http://www.elektromontex.com/ins/instrukcja%20RMB-10S%20v04.pdf 

 

Fot. nr 13 – Regulator mocy biernej  typu RMB-10S prod. Elektromontex Bydgoszcz  
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Fot. nr 14 – Urządzenie EkoRedux 33AX4/35 

Jest to prosty popularny regulator mocy biernej (jeden z najtańszych na rynku), który może 

posiadać do 6 wyjść przekaźnikowych. Pomiar prądu – jednofazowy, ogranicza zastosowanie 

tego regulatora do instalacji o niewielkiej asymetrii obciążenia, kondensatory 3-fazowe 
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załączane stycznikami. Baterie kondensatorów do kompensacji mocy biernej indukcyjnej z 

podobnymi lub lepszymi regulatorami oferuje w Polsce kilkudziesięciu producentów.            

W przypadku firmy T.K. Managment różnicę robi „magiczna” nazwa oraz plomby 

uniemożliwiające zajrzenie do środka. 

 

Fot. nr 15 – Urządzenie EkoRedux zainstalowane u klienta 
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Na stronie firmy T.K. Managment można znaleźć wiele pozytywnych opinii o urządzeniu 

EkoRedux, od wielu zadowolonych klientów. Ale w internecie są i takie opinie jak na fot. nr 

16. Takich opinii firma T.K. Managment nie publikuje. 

 

Fot. nr 16 – Opinia klienta o urządzeniu EkoRedux 
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Deser 

Deseru to właściwie jako takiego nie będzie. W zamian  

za to proponuję aby każdy wybrał sobie coś z karty  

„oszczędzaczy energii” jakie serwuje nam rynek chiński.  

Poniżej mała próbka. Przy okazji chciałby zwrócić uwagę  

na drobny szczegół, chodzi o tzw. znak CE. U chińczyków 

znak CE nie zawsze oznacza europejski znak CE więc może 

się tak zdarzyć, że zamiast deseru czekoladowego  trafi się 

nam deser czekoladopodobny. 
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