Úspory energie so zárukou
Stačí len chcieť…

www.siemens.sk

Spoločnosť Siemens je na Slovensku už viac ako 110 rokov
trvalým partnerom pri technologickej premene krajiny
a celej spoločnosti.
Prakticky každé riešenie našej spoločnosti je orientované
na úsporu energií a ochranu životného prostredia.
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Náš model odpovedá na 2 základné
otázky investora:
ú

Úspory
– v nakupovanej energii
– v palive
– v predvádzkových
nákladoch
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Našimi projektami:
n

Zvyšujeme účinnosť pri výrobe, distribúcii a spotrebe energií

n

Znižujeme náklady na nákup energií, údržbu a obsluhu

n

Modernizujeme energetickú infraštruktúru budov / areálu

n

Zvyšujeme spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení

n

Znižujeme záťaž na životné prostredie

n

Kde vziať na modernizáciu financie?
Odpoveď – investície poskytne naša
spoločnosť a zákazník ich spláca až
z dosiahnutých úspor

n

Dopadne projekt podľa očakávania?
Odpoveď – dosiahnutie úspor naša
spoločnosť zmluvne garantuje.
Inak povedané: ak sa neušetrí ani Euro,
zákazník nezaplatí ani Euro.

Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma, Plešivec
n
n
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Projekt realizovaný v roku 2013
Úsporová perióda 2013–2023
Objem investície 1,5 mil. €

Realizované opatrenia
n

Rekonštrukcia vykurovacieho systému
(plynofikácia areálu, náhrada centrálneho parného
vykurovanie za teplovodné, vybudovanie 8 nových
lokálnych kotolní, inštalácia energetického dispečingu –
Desigo Insight, inštalácia termostatických radiátorových ventilov vo vybraných objektoch)

n

Modernizácia práčovne

n

Vybudovanie úpravne pitnej vody

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
n
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Projekt realizovaný v roku 2012
Úsporová perióda 2012–2020
Objem investície 1,2 mil. €

Realizované opatrenia
Areál Univerzity
n

Inštalácia 36 regulačných uzlov vykurovania
jednotlivých objektov

n

Inštalácia energetického dispečingu – Desigo Insight

n

Modernizácia riadenia pôvodných teplovodných kotlov

Študentské domovy
n

Komplexná rekonštrukcia plynovej kotolne

n

Nový riadiaci systém, ovládaný cez dispečing

n

Hydraulické vyregulovanie študentských domovov

n

Výmena potrubí TUV v internátoch

n

Inštalácia úsporných sprchových hlavíc
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