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EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ENERGIÍ:

KLÍČ KE KONKURENCESCHOPNOSTI

Tomáš Varcop

RWE Energie, CEO
Praha 9. 9. 2015
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ŘÍZENÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ: 

PŘÍLIŠ MNOHO STAROSTÍ PRO JEDNU HLAVU 

> 4 z 5 podniků vidí v 

hospodaření s 

energiemi zajímavý 

potenciál

> Efektivní využívání 

zdrojů a ekologickou 

i ekonomickou 

produkci považuje 

RWE za významný 

faktor dalšího 

rozvoje podniků. Pro menší a střední firmy není efektivní věnovat 

se vlastními zdroji energetickému managementu.

Energetický management



Strana 3

ENERGETICKÝ MANAGAMENT RWE:

KOMPLEXNÍ SOUBOR PRODUKTŮ A SLUŽEB

> Studie/audit na míru

> Navržení konkrétního 

souboru energeticko-

úsporných opatření 

> Realizace 

energeticko-

úsporných řešení 

formou dodávky na 

klíč 

Energetické hospodářství pod kontrolou 

=> klíč k vyšší konkurenceschopnosti

Řešení RWE
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PŘÍKLADY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ

> Detailní znalost 

průběhu spotřeby 

energií při dané 

technologii

> Vyhodnocování 

odchylek

> Prověření účinnosti 

kotle

> Instalace 

kogenerační jednotky, 

mikroturbíny, apod.

> Správná funkčnost a  

dimenzování 

potrubních tras a  

prvků rozvodů

> Světelně technický 

projekt

> Návrh optimálního 

řešení

On-line 

monitorování 

spotřeby energií 

Optimalizace 

kotelny 

a strojovny

Optimalizace 

tepelných 

rozvodů 

Optimalizace 

osvětlení

ENERGETICKÝ MANAGEMENT RWE
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KONKRÉTNÍ PŘÍKLAD Z PRAXE

> Snížení nákladů za rezervaci distribuční kapacity eliminací náhodných špiček v odběru 

energie

> Optimalizace vytápění, chlazení, vzduchotechniky a osvětlení

> Snížení celkových nákladů na spotřebu energií, včasná identifikace úniku vody

Cíle

> Sběr dat v reálném čase z fakturačních i podružných měřidel (EE, ZP, voda)

> Vytápění, chlazení a vzduchotechnika rozděleny do úseků řízených vzdáleně a 

individuálně, výměna osvětlení za úspornější

> On-line výpočet 5 klíčových ukazatelů výkonnosti, on-line řízení odběru, benchmarking

provozu pecí

> Včasné varování při dosažení nestandardních hodnot, reporting

Postup

> Okamžité snížení špičkových odběrů o 2 MW

> Snížení celkových nákladů na spotřebu EE, ZP a vody o 3%

> Návratnost investice: 1,5 roku 

Přínos

Výrobní podnik střední velikosti, roční náklady na energie 10 mil. CZK, 

2 pece, výrobní linka se 6 stroji poháněná vzduchem 
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DĚKUJI ZA POZORNOST


