Servis a poradenství
pro velkoodběratele

V rámci nabídky energetických služeb a díky nejmodernějším technologiím
a různým typům měření pomáháme malým firmám, ale i velkým
společnostem z řad velkoodběratelů minimalizovat náklady na elektřinu
a ověřovat technický stav energetických zařízení.
Součástí každé služby je dodání odborného protokolu s popisem zjištěných
dat nebo závad , včetně návrhů opatření vedoucích k úsporám nákladů či
k odstranění závad.

Analýza diagramu spotřeby
Poskytujeme profesionální analýzu diagramu spotřeby, seznámíme zákazníky s průběhem zatížení a společně s nimi najdeme
možnosti, jak dosáhnout vyrovnanějšího
profilu spotřeby. Na přání vyhodnotíme výhodnost instalace regulátoru čtvrthodinových maxim a za pomoci partnerské firmy
zařídíme případnou instalaci.

Měření účiníku
Vypracujeme podrobnou analýzu vedoucí
k odstranění zbytečných nákladů spojených
s odběrem či dodávkou jalové energie. Součástí služby je zajištění kompenzačního zařízení partnerskou společností za výhodných
podmínek.

Optimalizace spotřeby
Analýzou a měřením spotřeby odběrného
místa zajistíme optimalizaci a rozbor spotřeby elektrické energie s cílem uspořit na
nákladech za elektřinu. V rámci služby také
nabízíme optimalizaci jističe, kontrolu měření podružných elektroměrů nebo měření
vybraných technologií (např. vzduchotechnika, osvětlení apod.).

Servis a správa trafostanice
Nabízíme nonstop pohotovostní službu
a automatické provádění revizí trafostanice
v souladu s platnými předpisy a normami.
Součástí služby je i zajišťování pravidelných
preventivních prohlídek zařízení včetně jejich údržby.

Výběr optimální
hladiny napětí
Provádíme analýzu spotřeby, zjistíme technické okolnosti a na jejich základě vypracujeme odborný posudek, který zákazníkovi
pomůže při rozhodování na jaké napěťové
hladině je pro něj nejvýhodnější elektrickou
energii odebírat.

Výpočet skutečných ztrát
transformátoru
Zajistíme minimalizaci plateb za ztráty činné
energie v transformátoru. Ověříme výši skutečných ztrát, vypočítáme možnou úsporu nákladů a případně provedeme změnu
v účtování u distributora.

Zapůjčení náhradního
zdroje
Pro případ havarijní nebo plánované odstávky dodávky elektrické energie zapůjčíme za výhodných podmínek dieselagregát.
Pro případné zájemce jsme schopni zajistit
i prodej dieselagregátu.

Objednávejte na:
tel.: 733 143 143
e-mail: servis.prem@pre.cz
www.premereni.cz/sluzby

Další energetické
služby
Termovizní měření budov
a elektrických zařízení
Pomocí bezkontaktního termovizního měření
jednoduše a efektivně lokalizujeme tepelné
úniky v různých částech panelových a bytových domů, rozvodů tepla a TUV. Kromě
budov měříme termovizí i bezpečnost elektroinstalace, závady klimatizace, ventilace
a vytápění.

Elektroinstalační práce
Díky kvalifikovaným pracovníkům a technickému zázemí zajišťujeme rychle a za
příznivou cenu veškeré činnosti související
s dodávkou elektřiny včetně rekonstrukce
bytových rozvodů nebo naopak rozsáhlejších elektroinstalačních pracích typu výstavba, rekonstrukce a servis trafostanic
nebo pokládání kabelů. Vyřídíme také potřebné formality při jednání s příslušným
distributorem elektřiny.

Decentrální
energetická řešení
Zajišťujeme výstavby, modernizace a rekonstrukce vytápěcích a chladicích systémů.
Mezi navrhovanými řešeními jsou zejména
technologie pro vytápění objektů pomocí tepelných čerpadel, plynových kotelen a kogeneračních jednotek.
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