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WIRTUALNA ELEKTROWNIA - CO TO?

Wirtualna elektrownia to system energetyczny, 

który stworzony jest z wielu różnych 

źródeł energii. Mogą być to m.in: panele 

fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe, elektrownie 

na biomasę, elektrownie wodne,  elektrownie 

wykorzystujące wysokosprawne silniki 

tłokowe oraz konwencjonalne źródła energii. 

Wykorzystanie źródeł energii o różnym 

charakterze pracy i połączenie ich w jeden 

system, stwarza nowe możliwości. Dzięki 

wykorzystaniu inteligentnych metod 

pomiarowych oraz zaawansowanym metodom 

planowania pracy oraz zapotrzebowania 

na energię, możliwe jest bardzo skuteczne 

zwiększenie stabilności takiego systemu. 

Dzięki tym zabiegom, możliwe jest również 

osiągnięcie niezwykle zadowalających 

wyników finansowych w porównaniu do 

sytuacji, gdyby każde z tych źródeł działało 

by oddzielnie. Kluczowym elementem 

może być również magazynowanie energii.

Wirtualna, ale bardzo rzeczywista...

Dlaczego wirtualna elektrownia? Bo wspiera przyszłość.

Wirtualna elektrownia to nie tylko rozwiązanie dobre dla Twojego 

portfela, ale również świetne rozwiązanie dla całej ziemi. Wirtualna 

elektrownia wspiera odnawialne źródła odnawialne, a te które nie 

są odnawialne, są wykorzystywane w znacznie bardziej opłacalny i 

przemyślany sposób. 

Dzięki temu masz pewność, że ilość dwutlenku węgla trafiająca 

do atmosfery jest na najniższym możliwym poziomie. A przy tym 

energia elektryczna pozostaje tania!



VPP to również nowowczesne rozwiązania...

Wirtualna elektrownia zbiera bardzo 

dużo informacji dotyczącyh generacji 

oraz zużycia energii elektrycznej. 

Informacje te są niezbędne, ze względu 

na potrzebę planowania  przyszłgo 

zapotrzebowania na energię elektryczną. 

Dzięki temu, że znamy przyszłe 

zapotrzebowanie na energię 

elektryczną, jesteśmy w stanie bardzo 

dokładnie zaplanować produkcję 

energii. Dzięki temu zyskujemy 

możliwość inteligentnego planowania 

produkcji - a co za tym idzie - energia 

jest tania, a dostawy niezawodne!

Wirtualna elektrownia wykorzystuje najbardziej 

nowoczesne rozwiązania technologiczne, nie 

tylko w branży energetycznej, ale również 

w całym przemyśle. Dzięki temu masz 

pewność, że jakość energii utrzymywana 

jest na najwyższym poziomie, a dostęp 

do informacji jest na wyciągnięcie ręki.

NAJLEPSZA TECHNOLOGIA

Wykorzystajmy rozwiązania pewne i w pełni sprawdzone! 

Wirtualna elektrownia wykorzystuje technologie, które od 

lat są testowane i sprawdzane przez najlepszych ekspertów 

na świecie. Wykorzystanie energetyki odnawialnej, takiej jak 

panele fotowoltaiczne lub turbiny wiatrowe,  

pozwala nie tylko mieć pewność dostaw energii 

elektrycznej, ale również umożliwia szeroki 

dostęp do tych rozwiązań w Polsce, Europie 

oraz na Świecie. Wykorzystanie przy tym wirtualnej elektrowni sprawi, że 

energia nie tylko będzie czysta, ale również tania i dostępna dla każdego. 

Wykorzystajmy to, co już mamy!

Panele fotowoltaiczne mogą być głównym elementem wirtualnej 

elektrowni w Polsce, ze względu na ich szeroką dostępność. 

Podłączając kolejnych użytkowników do wirtualnej elektrowni 

otrzymujemy system niezawodny i samowystarczalny. Jeśli 

istnieje już gotowa infrastruktura, to czemu z tego nie skorzystać? 



Wykwalifikowani fachowcy

Mazowiecka Agencja Energetyczna to nie tylko spcjaliści z ogromną 

wiedzą i doświadczeniem, ale również ludzie z pasją i zaangażowaniem. 

Nasza agencja istnieje już na rynku już od  ponad 10 lat i świetnie radzi 

sobie z wyzwaniami i wymaganiami stawianymi przez naszych klientów.

Współpracujemy z wieloma dostawcami i fachowcami w tej 

branży, a sprzęt który wykorzystywany jest podczas naszej 

pracy oraz rozwiązania techniczne, są najlepszej jakości.  

Współpracując z nami po prostu wiesz, że wszystko będzie zrobione na czas, 

rzetelnie, a przy tym przy wykorzystaniu najlepszej dostępnej technologii!

Wszystko na wyciągnięcie ręki - w Twoim komputerze lub smartfonie!

Wirtualna elektrownia to system do którego masz stały dostęp. 

Dzięki inteligentnym rozwiązaniom pomiarowym, dane statystyczne 

oraz historia pracy wirtualnej elektrowni jest cały czas w chmurze 

i dostępna jest w każdej chwili. Wystarczy włączyć laptopa, 

uruchomić przeglądarkę i wszystkie informacje już tam są!

Możliwe jest również stworzenie Smart Home, dzięki naszym 

rozwiązaniom. Wystarczy do systemu dodać jedno urządzenie! 

Odwiedź naszą stronę by dowiedzieć się więcej i 

skontaktuj się z naszym specjalistą, który doradzi Ci w 

kwestiach związanych z zagadnieniami energetycznymi. 

Razem szybko przejdziemy od pomysłu do realizacji, 

a dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu każdy projekt 

będzie wykonany szybko i w pełni profejonalnie. 

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz wiedzieć więcej!



WIRTUALNA ELEKTROWNIA

Panele fotowoltaiczne

Turbiny wiatrowe

Elektrownia na biomasę
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