
Mějte energie  
vždycky pod kontrolou

Neutrácí vaše firma moc za energie? Zjistíme 
to, poradíme vám, jak ušetřit, a postaráme se 
o realizaci úsporných řešení. Zajistíme pro vaši 
firmu kompletní přehled a profesionální péči 
o energetické hospodářství. Pomůžeme vám 
optimalizovat spotřebu energií ve firmě. Celý váš 
provoz dokážeme kompletně monitorovat a na 
základě toho vám doporučíme vhodná opatření. 
Díky tomu nejen ušetříte, ale taky zvýšíte 
efektivitu své firmy.  

Výhody

• Získáte ucelený přehled o spotřebě energií. 
• Předejdete případným ztrátám.
• Snížíte své náklady na energie.
• Omezíte produkci oxidu uhličitého.
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Jak to probíhá

Zjistíme vaše potřeby 
Pobavíme se o vašem 
provozu a o vaší spotřebě 
energií a zjistíme, co je 
potřeba udělat pro to, aby 
vám systém seděl na míru. 

Navrhneme individuální 
řešení 
Do šesti týdnů od doby, 
kdy od vás budeme 
mít všechny podklady, 
zpracujeme návrh ve více 
variantách. Pomůžeme 
vám s výběrem té, 
která pro vás bude 
nejvýhodnější. Stejně tak 
společně zvolíme vhodný 
způsob financování. 

Postaráme se o realizaci 
Po přijetí nabídky pro vás 
připravíme návrh smlouvy 
a všechno může začít. 
Zajistíme vám montáž, 
nastavení celého systému, 
jeho zprovoznění a taky 
zaškolení zaměstnanců. 
Instalaci provedeme 
podle odsouhlaseného 
harmonogramu.

Zajistíme servis 
Celý projekt zabezpečíme 
od začátku až do konce. 
I po úspěšném ukončení 
prací pro vás dokážeme 
zajišťovat monitoring, 
analýzy, údržbu a servis.
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Co s námi získáte?

Kompenzace účiníku 
Instalací kompenzačního rozváděče 
předejdete zbytečným platbám  
za nedodržení předepsaného účiníku.

Hlídání sjednané kapacity 
Díky monitoringu zabráníme dodatečným 
platbám za odběr energií.

Zjistíme příčinu mikrovýpadků 
Předejdete ztrátám spojeným s přerušením 
výroby.

Sběr dat, analýzy a predikce 
Zefektivníte tak výrobní procesy, zvýšíte 
spolehlivost provozu.

„Společnost E.ON nám nainstalovala 
kompletní systém BEMS pro prodejnu 
COOP Jednota Moravský Krumlov v obci 
Dyjákovice. Postupně plánujeme tento systém 
nainstalovat i v dalších velkých prodejnách. 
Díky monitoringu dokážeme řídit spotřebu 
energií a tím ušetřit.“

Ing. Miloslav Světlík 
vedoucí technického odboru


