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Na velikosti jističe záleží

Servis Spotřeba - Optimalizace jističe

Ověření velikosti hlavního jističe a optimalizace distribuční sazby

Servis Spotřeba – Optimalizace jističe prověří, zda je ve Vašem odběrném místě hlavní
jistič odpovídající velikosti. Využitím služby Optimalizace jističe můžete dosáhnout úspory
v nákladech na elektrickou energii.

Hlavní přínos
•
•
•
•

možnost ušetřit na poplatku za příkon
stanovení optimální distribuční sazby
odhalení nesouměrného zatížení fází
odhad typické denní spotřeby

Cena za elektrickou energii je složena ze dvou základních částí – neregulované ceny za silovou
elektřinu, kterou určuje dodavatel elektrické energie, a regulované ceny za distribuci a další platby
stanovované každoročně Energetickým regulačním úřadem. I přes regulaci ceny za distribuci
elektřiny můžete vhodně zvolenou velikostí jističe a distribuční sazbou ušetřit na některých poplatcích,
které jsou v této ceně obsaženy.
Měřením ověříme, zda je ve Vašem odběrném místě nainstalován hlavní jistič odpovídající velikosti
a zda neplatíte poplatky za příkon, který nevyužíváte. Na základě zjištěné skutečné spotřeby a diagramu
dodávky elektřiny vypočteme distribuční sazbu, která je pro Vaše odběrné místo nejvýhodnější.

Analýza odběrného místa profesionálně a bez omezení
Data potřebná pro odbornou analýzu a následná doporučení získáváme pomocí vysoce profesionálních
měřicích přístrojů, které jsou určeny k monitoringu kvality elektrické energie v souladu s evropskými
normami. Měřicí přístroje budou nainstalovány v hlavním rozvaděči 7 dní. V této době budou nepřetržitě
zaznamenávat data potřebná k analýze. Výhodou měření je, že nemá žádný vliv na provoz ve Vašem
odběrném místě.
Výsledky analýzy Vám předáme formou přehledného protokolu, který obsahuje podrobné údaje o měření
a případná doporučení, jejichž realizací můžete snížit celkové náklady za elektrickou energii.

Další výhody služby Optimalizace jističe
• použití profesionálních měřicích přístrojů
• přehledný protokol s výsledky měření a doporučeními
• měření bez omezení provozu

Podrobnosti a objednávka
Služba Optimalizace jističe je určena zákazníkům s odběrným místem připojeným k hladině nízkého
napětí.
Kontaktujte Vašeho obchodního zástupce a požádejte o službu Servis Spotřeba – Optimalizace jističe.
Obchodní zástupce vše ostatní zajistí a také Vám ochotně poradí.
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