
„KDYŽ TO NEZMĚŘÍTE, TAK TO NEZLEPŠÍTE !“ 
 
 
        Lord Kelvin 
 



CO JE ENERGOMONITOR 



CO JE ENERGOMONITOR 

  Sbíráme data z elektroměrů, plynoměrů, vodoměrů či našeho  

teploměru, měřit můžeme i přímo na kabelu (fázi) 

  Ukládáme a prezentujeme data a v jednoduché formě grafů a 

tabulek je dáváme uživatelům přes webovou aplikaci 



CO JE ENERGOMONITOR 



Co je Energomonitor a co dělá? 

OSVČ 
1. měří a vyhodnocuje spotřebu energií v reálném čase 

(elektřina, voda a plyn) 

2. provádí analýzu spotřeby a dává okamžitý přehled, i v 

korunách, co se děje 

3. varuje před nestandardními situacemi a stavy 

4. detekuje problémy a odhaluje nehospodárností a to i 

zpětně 

5. díky Energomonitoru můžete i zpětně monitorovat 

spouštění výkonných spotřebičů, které mají být 

spouštěny v určitý čas 

6. příprava podkladů pro důležitá rozhodnutí, například 

pro změnu dodavatele, zateplení objektu či další 

úsporné postupy 



Pro koho je Energomonitor určen? 

OSVČ 1. V segmentu domácností je Energomonitor vhodný 

zejména pro majitele rodinných domků a obecně pro 

odběrná místa, která zaplatí za energie ročně víc než 

20.000,- Kč 

 

2. V segmentu firem je Energomonitor vhodný pro 

měření spotřeby v malých a středních provozovnách, 

výrobních prostorách, omezeně ve velkých výrobních 

firmách 



Co vlastně nabízíme, jaké jsou přínosy?? 

OSVČ Hlavním přínosem je pochopení spotřeby a účinný tlak na její snížení 

 
•  Víte kolik spotřebovává Vás stolní počítač? Může to být i podobné zapínání 

rychlovarné konvice od rána do večera či puštění přímotopu na nejmenší 

výkon 

•  Víte jakou spotřebu má váš rodinný domek (byt) když odházíte do práce či 

spíte a vše je vypnuto 

•  Překvapila Vás někdy velikost ročního vyúčtování za energie? Chtěli byste 

v vědět dopředu, jestli spotřebováváte stejně jako loni, nebo více? 

•  Chcete mít v každém případě kontrolu nad svým domem (bytem) 

•  Máte kontrolu, používáte-li nízký a vysoký tarif, kdy Vám silové spotřebiče 

opravdu spínají? 

•  Máte správně rozloženou zátěž mezi všechny tři fáze? 

•  Máte správně nastavenou velikost jističe?  

•  Chcete být okamžitě upozorněni na nestandardně vyšší spotřebu ? 

I když se jedná o stejné energie, jsou přínosy jiné, například pro domácnosti a firmy 

Byty a rodinné domky: 



Co vlastně nabízíme, jaké jsou přínosy?? 

OSVČ 
přínosem je monitoring chodu jednotlivých zařízení a jejich optimálního 

využívání 
•  Máte přehled kdy Vám zaměstnanci zapínají které silové přístroje, nebo kdy a 

jak rozsvěcí a zhasínají prostory 

•   Neuklízí či nepřipravují provoz při plném osvětlení? 

•   Víte jakou spotřebu má váš podnik v době, kdy tam nikdo není? 

•  Překvapila Vás někdy velikost ročního (měsíčního, čtvrtletního) vyúčtování za 

energie? Chtěli byste vědět, jestli spotřebováváte stejně jako loni či jen v 

minulém měsíci? 

•  Chcete mít v každém případě kontrolu nad svojí firmou? 

•  Máte správně rozloženou zátěž mezi jednotlivé fáze? 

•  Máte správně nastavenou velikost jističe?  

•   Chcete mít přehled, že v době „klidu“ je ve firmě opravdu klid? 

•   Nemůže docházet k nedovoleným odběrům ve vaší firmě? 

•   Chcete být okamžitě upozorněni na nestandardně vyšší spotřebu? 

I když se jedná o stejné energie, jsou přínosy jiné, například pro domácnosti a firmy 

Menší a střední firmy, kancelářské budovy, obchody…. 



Proč si Energomonitor někdo pořídí? 

Shrnutí … 

-  Kontrolovat a mít přehled 

-  Vyhodnocovat a analyzovat 

-  Optimalizovat 

-  Hrát si  

-  Ušetřit a kontrolovat, že šetřím 

-  Být včas upozorněn na nestandardně vyšší spotřebu 

Motivace proč mít Energomonitor!!! 



Proč si Energomonitor někdo pořídí?? 

OSVČ 
„Co si lidé myslí (ví) o energiích“ 
 

-  že jsou drahé a zdražují se 

-  nemají představu a průběžný přehled kolik spotřebovávají 

a za co a kolik to stojí 

-  netuší, že mohou levně a lehce průběžně energie měřit 

-  neuvědomují si, že kontrola a přehled je cesta k úspoře 

-  jsou obezřetní díky mnoha neseriózním firmám působícím 

na trhu 



Z čeho mají majitelé či manažeři 
největší obavy? 

OSVČ 
-  Nemají čas to realizovat ! – dostanou to na klíč 

-  Bojí se aby jim to nezabralo moc času – díky týdenním 

reportům a alarmům na to nemusí myslet a denně něco řešit 

-  Na co mi je když to zpětně vidím? – situace se dá pro příště 

ošetřit a minimalizovat tak její opakování 

-  Stačí ale koupit jednu sadu a tu kolovat po firmě – ano, ale 

klient přijde o to nejdůležitější, průběžné sledování a hlášení 

nestandardních stavů ze všech míst s možností srovnání s libovolnou 

minulostí, ztratí se tím také aktuální sledováni nestandardních stavů 

-  Děláme si osobně pravidelné denní odečty, které si 

zapisujeme – ano, z toho je velmi slušný přehled o odběrech, ale při 

anomálii není možné na rozdíl od našeho on-line měření jak zjistit, KDE 

anomálie nastala a přesně KDY. 



Z čeho mají majitelé či manažeři 
největší obavy? 

- Je to drahé ! – pořizovací cena je největším a milým překvapením. 

Zpravidla jsou představy výrazně vyšší než skutečnost.  

7.290,- 

Základna -
přijímač 

Plyn 

Voda 
Elektřina 

Teplota 

2.990,- 

3.980,- 1.790,- 

6.950,- 

Ceny uvedeny včetně DPH ! 



Novinka –  Monitorování kvality prostředí 

10.590,- 

Cena uvedena včetně DPH ! 



Kontakty 

Sivera electronic s.r.o. 

Svépomoc III 2204/1, Přerov  

 

e-mail:  info@sivera.cz 

telefon:  606 771 771 
Otevřeno :  po,st: 8-17 hod.; út,čt: 8-16 hod.; pá: 8-14 hod. 

  (polední přestávka 11-12) 

 

Web : https://www.sivera.cz/energomonitor/ 

Eshop : https://www.czmobil-eshop.cz/energomonitor/  

https://www.sivera.cz/energomonitor/
https://www.czmobil-eshop.cz/energomonitor/
https://www.czmobil-eshop.cz/energomonitor/
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