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ePAC

energia v kocke

ePAC riešenie ponúka podrobný
prehľad o spotrebe energií, ktorý
vedie k ich efektívnemu využívaniu
a optimalizácii nákladov.
Získajte jedno z najkomplexnejších
riešení šité na mieru vašim požiadavkám. Vďaka svojej škálovateľnosti je produkt možné vhodne
prispôsobiť pre malé, stredné i
veľké podniky.
Široká škála uplatnení
Identifikujte rýchlo zdroje plytvania
energiou, znížte nežiaducu spotrebu a zvýšite energetickú účinnosť,
vďaka riešeniu ePAC. Získajte napr.:
Zjednodušenie priradzovania
spotrieb energií jednotlivým

100%
Pokrytie energických
spotrieb / meraní

Vzdialený monitoring a inteligentné riadenie
prevádzkových technológií s dopadom
na optimalizáciu spotreby energie.

nájomcom alebo odberným
miestam v obchodných
centrách, hoteloch, letiskách,
kancelárskych komplexoch, či
iných komerčných nehnuteľností.
Spresnenie cenovej politiky pre
jednotlivé výrobné fázy v oblasti
energetických nákladov priemyselných podnikov.
Odlíšenie zaťaženia rôznych
predajných miest na základe
používaných zariadení, systémov,
lokality (počet hodín slnečného
žiarenia a pod.), počtu zákazníkov s ohľadom na čas, alebo
povedomia zamestnancov.

až do

Benefity
Presný prehľad o spotrebách.
Online vzdialený prístup k
nameraným údajom.
Automatická identifikácia
anomálií v spotrebách.
Zefektívnenie využívania energií.
Zníženie platieb za energie.
Riadenie a optimalizácia zdrojov
energie - tradičná sústava vs.
obnoviteľné zdroje.
Od plánovania až po
uvedenie do prevádzky
Ponúkame vám end-to-end softvérové a hardvérové riešenie:
Návrh riešenia s odbornou
projektovou dokumentáciou.

19%

Zníženie spotrieb bez
investícií

Inštalácia inteligentných
komponentov.
Vzdialený zber dát a riadenie
technológií.
Online prístup k aktuálnemu
stavu spotreby energií.
Prehľadné grafické a textové
zobrazenie energií.
Vyhodnocovanie spotreby
energií.
Jednoduchý export a vysoké
zabezpečenie nameraných
údajov.
Technická revízia riešenia a
dokumentácia.

1 mesiac
Implementácia prvých
opatrení z meraní

Datapac je firma, v ktorej sa skĺbili
viac ako 20-ročné skúsenosti
s inováciami. Hlavnou činnosťou je vývoj
a implementácia informačných systémov
pre riadenie maloobchodných sietí
a služieb v oblasti pokročilej analytiky. Pri
vývoji držíme krok s najnovšími trendmi
a technológiami a našich zákazníkov
naviac podporujeme profesionálnymi
servisnými službami. V tom čo robíme,
sme silným a spoľahlivým partnerom na
európskom trhu.
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