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Instalacja
wymagająca wymiany

Współpraca z MAE
polega na kompleksowym
zarządzaniu energią:

Zgodnie ze Strategią Mazowieckiej Agencji Energetycznej podstawowym celem działalności MAE jest
wspieranie wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz wspieranie wdrażania rozwiązań
racjonalizujących użytkowanie energii na Mazowszu oraz promocja regionalnego podejścia do energetyki.
Główne działania Agencji są skupione wokół 7 priorytetowych potrzeb regionu w dziedzinie zrównoważonej
energii:

Opłaty karne
za energię bierną

Energochłonne
oświetlenie

Znasz te problemy?
MAE wie jak je rozwiązać

• wkład w realizację celów krajowych i regionalnych w zakresie odnawialnych źródeł energii

DWA KROKI DO OSZCZĘDNOŚCI

oraz sprawności energetycznej,

• zrównoważone korzystanie z regionalnych zasobów energii
• planowanie i programowanie rozwoju lokalnego,
• kwestie energetyczne na terenach wiejskich – rolnictwo jako dostawca i jako końcowy

1 WYKONANIE BEZPŁATNEGO AUDYTU ELEKTROENERGETYCZNEGO
Optymalizacja opłat
dystrybucji
energii elektrycznej

użytkownik energii,

• trudne zadania energetyczne w rozwijającym się obszarze metropolitalnym wokół

DO PRZYGOTOWANIA AUDYTU POTRZEBNE SĄ NASTĘPUJĄCE DANE:

• Ilość punktów poboru energii elektrycznej
• Taryfy w jakich jesteście Państwo rozliczani
• Informacje wynikające z faktur za dystrybucję energii elektrycznej

miasta stołecznego Warszawa,

• specyﬁczne problemy energetyczne w powiatowych miastach w regionie,
• promowanie regionu wśród podmiotów inwestujących w energię odnawialną,
• monitorowanie działań związanych ze zrównoważoną energią w regionie.

Wysokie
koszty energii

Możliwość
kompensacji
energii biernej

Budżetowanie,
prognozowanie
okresów przyszłych
MAZOWIECKIE
CENTRUM

NA PODSTAWIE UZYSKANYCH INFORMACJI NASI PRACOWNICY:

• Szczegółowo określą miejsca najbardziej energochłonne w
infrastrukturze elektroenergetycznej.

• Przygotują analizę zużycia i rozliczeń energii elektrycznej oraz usług
przesyłowych.

ZARZĄDZANIA
ENERGIĄ
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2 WDROŻENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA ENERGIĄ
Weryﬁkacja
faktur
za energię
elektryczną

Poprawność
rozliczeń za moc
zamówioną

• Monitoring i kontrolę kosztów

Uporządkowanie dotychczasowych
warunków umownych
na wszystkich obiektach

Czy może być
coś wspanialszego,
niż inwestycja,

która spłaca się sama,
a następnie przynosi
wymierne zyski?

System pozwala na zarządzanie gospodarką energetyczną klienta.
Jesteśmy jedną z pierwszych ﬁrm posiadających system do outsourcingu
zarządzania gospodarką energetyczną pozwalający na:

POMAGAMY ZOPTYMALIZOWAĆ KOSZTY ENERGII ELEKTRYCZNEJ
PRZEZ REDUKCJĘ MOCY BIERNEJ W MODELU EFEKTYWNOŚCIOWYM
ORAZ ORGANIZACJĘ POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
Wszystkie wydatki na naszą usługę i niezbędne urządzenia spłacają się z uzyskanych oszczędności,
a po okresie spłaty części kosztowej generują dla klienta oszczędności na rachunkach.

• Obrazowanie graﬁczne

• Kontroler poprawności wystawianych faktur

• Symulacja oferty rynkowej w odniesieniu do obecnego zużycia energii elektrycznej

