
Energy insights  
megoldásaink dióhéjban
Páratlanul gazdag energiaismeretek



Az energia intelligenciában rejlő erő

Energia a teljesítményhez
Energy insights megoldásaink által egyedülálló 
módon, való idejű, eszközszintű betekintést 
nyerhet az Ön teljes energiahelyzetébe, 
ezáltal segítséget nyújt az energiaköltségek 
csökkentésében, a fogyasztás proaktív 
szabályozásában és az üzemeltetés 
hatékonyságának maximalizálásában

Energia a jövőhöz 
Cégünk energy insights megoldásai az  
érdemi döntések alapjául szolgálva biztosítják  
az energetikai információk részletes, széles  
körét, ezáltal az energiafelhasználást 
illetően értékes adatokkal gazdagodhat, 
mely segítségével eredményes, hatékony 
energiastratégiát dolgozhat ki

Energia az ellenállósághoz
Az energy insights megoldásaink predektív 
elemzéseket és kifinomult értesítéseket 
szolgáltatnak, melyek segítségével  
csökkenthető az üzleti kockázat, mivel  
biztosítják a berendezések, az eszközök és az 
üzemeltetési folyamatok megbízhatóságát
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Intelligens energiamenedzsment
Energy insights megoldásaink a Panoramic PowerTM hardvercsomagból 
és az iparág vezető, felhőalapú energiakezelési platformjából, a 
PowerRadarTM-ből állnak. Az önerő által működő, nem invazív Panoramic 
Power vezeték nélküli érzékelőink páratlan láthatóságot kínálnak az egész 
energiainfrastruktúrában azáltal, hogy valós idejű széles körű granulált és 
működőképes energiaintelligenciát kínálnak – beleértve az áramot, a gázt, 
a hőt, a levegő áramlását és a vizet. A PowerRadar (vagy bármely egyéb, Ön 
által választott szoftver) segítségével hatékonyan és átfogóan elemezheti 
energiaadatait, szabályozhatja a fogyasztást, csökkentheti a költségeket, 
növelheti az üzemeltetési hatékonyságot és megelőzheti a költséges 
leállásokat – továbbá mindennek a tudásnak a birtokában adatokon alapuló 
döntéseket tud hozni, melyek előrelendítik energiastratégiáját.

Előnyei a vállalkozás számára
A teljes energiahasználat alapos megértése
Teljes körű betekintést kap a berendezések és műveletek általi 
energiafogyasztásba az energia valós idejű, berendezésszintű 
felügyeletének köszönhetően.

Az energiafogyasztás proaktív felügyelete és a költségek csökkentése
Az energiafelhasználás valós idejű láthatóvá tétele olyan 
energiaadatokkal szolgál, amelyek segítségével meghatározhatók a 
jelenlegi működésben tapasztalható elégtelenségek és pazarlások, 
és proaktív lépéseket lehet tenni a költségek csökkentése érdekében.

Az eszközök és berendezések meghibásodási veszélyének csökkentése 
Kerülje el a költséges leállásokat, és hosszabbítsa meg berendezése 
élettartamát a PowerRadar által biztosított prediktív elemzéseknek 
és kifinomult értesítéseknek köszönhetően, hogy az üzletmenet 
mindig folyamatos legyen.

Energia az üzleti hatékonysághoz
A vállalkozásokra minden oldalról 
nyomás nehezedik: intenzív verseny, 
megnövekedett kockázatok és a 
régóta működő vállalatokat érintő 
digitális átalakulás és globalizáció 
okozta fenyegetések. Olyan időket 
élünk, amikor az üzemeltetési 
hatékonyság és a költségcsökkentés 
még soha nem volt ennyire 
fontos, ezért éppen az energia 
anyagköltségből értéktermelő 
erőforrássá való átalakítása 
lehet az, amire a versenyelőny 
megszerzéséhez szüksége lehet.

Minél többet tud az Ön által 
felhasznált energiáról, annál 
jobban tud gazdálkodni vele. 
Energy insights megoldásunk 
által az energiafelhasználás teljes 
átláthatósága biztosított, ezáltal 
pontosan megismerheti vállalkozása 
energiafelhasználását akár a 
különböző berendezések szintjéig. 
Ezen megoldás alkalmazásával szert 
tehet a részletes adatokra, melyek 
az energiapazarlás csökkentéséhez 
és az üzemeltetés hatékonyságának 
maximalizálásához szükségesek.

Hardverünk impulzuskimenetek 
segítségével valós idejű adatokat gyűjt 
a közművek fogyasztásmérőitől (gáz, 
hőenergia, víz és légáramlás), hogy egyetlen 
platformon keresztül energiaadatok széles 
skáláját lehessen kezelni

A saját tápellátású, vezeték 
nélküli Panoramic Power érzékelői 
valós idejű energiaadatokat, 
elemzéseket gyűjtenek össze az Ön 
által használt eszközökről 
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Miért válassza a Centrica Business 
Solutions energy insights megoldásait?
A energy insights megoldásunk segítségével az energiát anyagköltségből 
értéktermelő lehetőséggé alakíthatja a vállalkozása számára. Világszerte, közel 
30 országban, már több, mint 4.000 piacvezető, saját tápellátású Panoramic 
Power vezeték nélküli villamosáram-érzékelőt telepítettünk ügyfeleink 
berendezéseire, elősegítve a vállalkozás hatékonyságának növelését.

Érzékelőtechnológiánkhoz egyszerű, hatékony energiagazdálkodási 
platformunkra, a PowerRadar vonatkozó ingyenes előfizetés is tartozik, hogy 
Ön rugalmasan használhassa szoftverünket a villamosáram-érzékelőkön 
keresztül kapott adatok – pl. külső szolgáltató közművek fogyasztásmérőinek 
gáz-, hő-, víz- és légáramlási adatai – egyetlen, átfogó nézetben való hatékony 
megjelenítésére és kezelésére.

A Centrica Business Solutions segít Önnek kialakítani egy energiastratégiát, 
amely erős versenyelőnyt képes biztosítani a vállalkozása számára. Széles 
termékkínálatunk és komplett megoldásaink segítségével Ön egyetlen szállító 
kezébe helyezheti az energiával kapcsolatos valamennyi igényét.

Megfelelő választás lehet az Ön számára a 
kínált megoldásunk?
Az energy insights megoldásunk ideális lehetőség minden olyan vállalkozás 
számára, amely az üzemeltetés teljesítményétől függ, miközben törekszik 
a hatékonyság maximalizálására, az energiaköltségek optimalizálására, 
valamint a berendezések megbízhatóságára – tehát olyan vállalkozásoknak 
ajánljuk, amelyek egyszerű, hatásos és költséghatékony módszerrel szeretnék 
jobban megismerni az energiafogyasztásukat az eszközszintű, valós idejű 
energiaismeretek révén, melyekkel adatokon alapuló döntéseket tudnak hozni, 
és előrelendíthetik energiastratégiájukat.

Többet szeretne tudni?
Az energy insights megoldásaink új lehetőséget teremtenek a számos iparág számára.
Tudjon meg többet arról, hogyan tudunk már ma a segítségére lenni az új teljesítményszintek elérésében.
centricabusinesssolutions.com
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4000 
Technológiánk már több,  

mint 4000 helyszín  
adatait gyűjti össze

30+ 
Megoldásaink már több,  

mint 30 országban  
vannak telepítve

10 
Érzékelőink valós időben,  

10 másodpercenként  
gyűjti és frissíti az 
energiaadatokat
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