monitorització energètica
en Equipaments Municipals

EFFILOGICS FACILITA ESTALVI

Redueixi els costos energètics de
les instal·lacions municipals fins un
30%

Avaluï la viabilitat de millores i
verifiqui resultats de les mateixes
ahorro implantadas

 Verificant contractació vs ús real i necessari
 Evitar màxims de potencia en tarifa pic
 Identificant ineficiències i consums ocults
 Ajustant horaris i temperatures de consigna
 Comparativa entre edificis (ratis)

Controli consums dels edificis
municipals de forma centralitzada

UN SERVEI A LA SEVA MIDA
 Controli consums en funció d’ús i ocupació
 Actuï sobre equips de manera remota
 Configuri alarmes per excés de potencia
 Rebi informes detallats automàtics
 Disposi d’indicadors propis:
o kWh por m2 construït
o kWh per m2 Edifici (escola)
o EUR por m2
o EUR en base a ºC temperatura ambient

PACK BÁSICO

PACK AVANÇAT

PACK COMPLET

Monitorització diària
comptador de companyia

Monitorització temps real 4
consums parcials trifàsics

Monitorització temps real 4
consums parcials trifàsics +
actuació 5 monofàsics

 1 any quota plataforma web
EffiMAP

 1 concentrador
 4 mesuradors trifàsics
 1 any quota plataforma web

 1 concentrador
 4 mesuradors trifàsics
 5 mesurador /actuador
monofàsic
 1 sonda lluminositat/temp.
 1 any quota plataforma web

OPCIONS
OPCIONS

(consultar)

+ consultoria energètica
+ comptador intel·ligent
+ módem + conexión GPRS

Estalvi mig 15% sobre factura 500 eur/mes
Amortització en 5 mesos

+
+
+
+

(consultar)
OPCIONS

consultoria energètica
instal·lació
mesuradors gas y agua
módem + conexión GPRS

Estalvi mig 15% sobre factura 1000 eur/mes
Amortització en 6 mesos

+
+
+
+

(consultar)

consultoria energètica
instal·lació
Altres sondes i sensors
módem + conexión GPRS

Estalvi mig 15% sobre factura 2000
eur/mes
Amortització en 7 mesos

Consulti detalls enviant email a info@effilogics.com o trucant al 93 151 46 52

EXEMPLE: Edifici principal
Característiques

 Edifici 3 plantes
 Demanda eléctrica anual aprox.: 50.000 eur

Mesures
implantades

 Monitarització consums generals
 Medició parcial de consums per plantes
 Control consums il·luminació i clima

Beneficis
obtinguts

 Estalvi energètic - 15% amb mesures, ROI < 1,5 anys
 Informació de manteniment preventiu.
 Informació centralitzada i sistema d’alarmes

>> Av Via Augusta 15-25 @ Sant Cugat Business Park,
>> 08174 Sant Cugat del Valles, BARCELONA
>> +34 93 151 46 52 – info@effilogics.com
>> www.effilogics.com – twitter.com/effilogics

